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Ja esi ES valsts pilsonis, tu esi arī ES pilsonis. Bet
ko tas nozīmē praksē? Ko Eiropas Savienība ir
darījusi mūsu labā? Nu, pirmkārt, mēs dzīvojam
miera laikos. Tas ir milzīgs sasniegums, bet tas
nav vienīgais, ko ES ir paveikusi mūsu labā.
Ja tev ir 14 līdz 18 gadu un tu vēlies uzzināt vairāk
par Eiropas Savienību, tad šī brošūra tev lieti
noderēs!
Šajā brošūrā tu uzzināsi, kā tika izveidota Eiropas
Savienība, kādas ir mūsu kopīgās vērtības, kurš
ko dara Eiropas Savienībā un kā tas viss skar
tavu ikdienas dzīvi. Tu uzzināsi arī par daudzajām
problēmām, ko ES pašlaik risina un kas ietekmēs
arī tavu nākotni.
Eiropas Savienība ir veidojusies laika gaitā.
Tā nepārtraukti attīstās, un drīz būs tavas
paaudzes kārta izlemt, ko darīt turpmāk. Tāpēc
tev ir pienācis laiks formulēt savu viedokli par ES.
Šai publikācijai un tajā ietvertajiem uzdevumiem
vajadzētu dot vielu ne tikai tavām personīgajām
pārdomām, bet arī tavām sarunām par Eiropu ar
draugiem un ģimeni.
europa.eu/!rM33kY

Šo brošūru papildina tiešsaistes viktorīna, kas
ļaus aizraujošā veidā atskatīties uz dažiem
no aplūkotajiem jautājumiem.
Ja tev ir komentāri vai ierosinājumi saistībā
ar šo publikāciju, sūti tos uz e-pasta adresi
comm-publi-feedback@ec.europa.eu.
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KOPŠ ES IZVEIDES 1957. GADĀ TĀ IR IZAUGUSI NO 6 VALSTĪM
LĪDZ 27. ŠĪS VALSTIS APVIENOJA SPĒKUS, LAI KOPĀ VEIDOTU
LABĀKU NĀKOTNI. KURAS VALSTIS PIEDER PIE ES, UN KAD TĀS
PIEVIENOJĀS? ŠAJĀ NODAĻĀ TU UZZINĀSI, KĀ ES KĻUVA PAR TO,
KAS TĀ IR ŠODIEN, UN KAS TO PADARA TIK NEATKĀRTOJAMU.

KAS IR
EIROPAS
SAVIENĪBA?
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ES dalībvalstis
Eiropas Savienība nav valsts, bet gan unikāla partnerība starp Eiropas
valstīm, kas tiek sauktas par dalībvalstīm. Tās kopā aptver lielāko daļu
Eiropas. ES dzīvo vairāk nekā 446 miljoni cilvēku, kas ir aptuveni 6 %
no pasaules iedzīvotājiem. ES dalībvalstu pilsoņi ir arī Eiropas Savienības
pilsoņi.
Pašlaik Eiropas Savienībā ir 27 valstis. Apvienotā Karaliste 2016. gada jūnijā
nobalsoja par izstāšanos no ES un izstājās no tās 2020. gadā.

ALBĀNIJA
ANDORA
APVIENOTĀ
KARALISTE
AUSTRIJA
BEĻĢIJA
BOSNIJA UN
HERCEGOVINA
BULGĀRIJA
ČEHIJA
DĀNIJA
FRANCIJA
GRIEĶIJA

1. UZDEVUMS

HORVĀTIJA

KURAS IR ES DALĪBNIECES?

IGAUNIJA

Aplūko karogu un valstu nosaukumu sarakstu labajā pusē. Visas šīs valstis
atrodas Eiropā, bet ne visas pieder pie Eiropas Savienības. Pasaki, kuras
no sarakstā minētajām ir ES dalībvalstis. Pēc tam atrodi tās kartē. Ja tev
vajadzīga palīdzība, ieskaties šajā tīmekļa vietnē: europa.eu/!cW78Hk

ITĀLIJA

ISLANDE

ĪRIJA
KIPRA
LATVIJA
LIETUVA
LIHTENŠTEINA
LUKSEMBURGA
MALTA
MELNKALNE
MOLDOVA
NĪDERLANDE
NORVĒĢIJA
POLIJA
PORTUGĀLE
RUMĀNIJA
SERBIJA
SLOVĀKIJA
SLOVĒNIJA
SOMIJA
SPĀNIJA
ŠVEICE
TURCIJA
UKRAINA
UNGĀRIJA
VĀCIJA
VATIKĀNS
ZIEMEĻMAĶEDONIJA
ZVIEDRIJA
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2. UZDEVUMS

KO TU ZINI VAI VARI UZZINĀT PAR ŠĪM VALSTĪM?
Iedomājies, ka tu strādā kādā Eiropas tūrisma aģentūrā. Izvēlies divas ES valstis, kuras tu
pazīsti vislabāk, un izveido īsu aprakstu tūristiem. Piemēram, cik daudz cilvēku dzīvo šajās
valstīs un kā sauc šo valstu galvaspilsētas. Ar ko tās var iepriecināt savus apmeklētājus
(ēdiens, kultūra, valoda utt.)?

ES oficiālās valodas
Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas.
Kāpēc to ir tik daudz? Bez Eiropas Savienības dalībvalstīm
un pilsoņiem Eiropas Savienības nebūtu. ES ir demokrātiska
organizācija, tāpēc tai jāsazinās ar dalībvalstu valdībām,
pilsoņiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm to lietotajā valodā.
Cilvēkiem ir tiesības zināt, kas tiek darīts viņu vārdā. Viņiem arī
jābūt iespējai aktīvi iesaistīties ES lietās bez priekšnosacījuma
vispirms apgūt kādu svešvalodu. Vai tu zināji, ka tu vari rakstīt
ES iestādēm jebkurā no 24 oficiālajām valodām un saņemt
atbildi tajā pašā valodā?
Šajā interaktīvajā audiobrošūrā tu vari paklausīties, kā izklausās
visas 24 valodas: europa.eu/!XJ74tB

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GODMORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

VIENOTI DAŽĀDĪBĀ
ES vērtības
Vai esi kādreiz dzirdējis frāzi “vienoti daudzveidībā”? Šī frāze ir ES moto
un atspoguļo ES vērtību būtību. Lai gan katrai ES valstij ir sava kultūra,
valoda un tradīcijas, tām visām ir vienas un tās pašas kopīgās vērtības, kas
tām ir jāievēro, ja tās vēlas būt daļa no Eiropas Savienības.
Viena no pamatvērtībām, kas apvieno visas dalībvalstis, ir demokrātija.
Tas nozīmē, ka tikai demokrātiskas valstis var būt ES dalībnieces.
Pārējās visām dalībvalstīm kopīgās ES pamatvērtības ir cilvēka cieņa,
brīvība, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu
grupām piederīgu cilvēku tiesību, ievērošana.
Šīs vērtības ir izklāstītas svarīgā tiesību aktā, ko sauc par līgumu un
ko visas dalībvalstis ir apstiprinājušas, un kas tām tāpēc jāievēro.
Visjaunākais līgums ir Lisabonas līgums. To parakstīja Portugāles
galvaspilsētā 2007. gadā.
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ES
ES
ES
ES
VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

EIROPAS SAVIENĪBA

KOPŠ 1957. GADA

27 VALSTIS

No 6 ES valstīm līdz 27
Kā jau redzēji, ES veido ļoti dažādas valstis. Vislielākajā, Vācijā, ir aptuveni 82 miljoni
iedzīvotāju, bet vismazākajā, Maltā, — 400 000. Eiropieši runā dažādās valodās un izmanto trīs
dažādus alfabētus (latīņu, grieķu un kirilisko alfabētu). Ir dažādas tradīcijas, kultūras, ēdieni un
tautas svētki.

VAI ZINĀJI?
ES karogā ir 12 zelta
zvaigznes uz zila fona.
Eiropas Savienība
(ko tolaik sauca par
Eiropas Ekonomikas kopienu) to
pieņēma 1984. gadā, un tagad tas
plīvo pie parlamentiem, pašvaldību
ēkām, parkos un pie pieminekļiem
visā Eiropā.
Karogā simboliski attēlotas Eiropas
tautas, un aplis ir to savienības
simbols. Zvaigžņu skaits vienmēr
paliek tāds pats — 12, kas
simbolizē pilnību un veselumu.
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3. UZDEVUMS

KO ES VĒRTĪBAS UN PRINCIPI NOZĪMĒ PRAKSĒ
1. daļa. Pretī katram no šiem deviņiem jautājumiem ieliec krustiņu pareizajā ailē. Nelielās
grupās apspriediet, kas, jūsuprāt, būtu jādara valstij, kura vēlas būt daļa no ES, un ko tai nekādā
gadījumā nevajadzētu darīt.
Valsts...

(A)
var pievienoties ES

(B)
nevar pievienoties ES

1) ... kas nenodrošina preses brīvību
2) ... kas piemēro nāvessodu
3) ... kas atļauj pilsoņiem protestēt pret
valdību
4) ... kurā regulāri tiek ievēlēts parlaments
5) ... kurā prezidents valda līdz pat savai
nāvei, un tad viņu nomaina viņa dēls vai
meita
6) ... kurā politiku nosaka armija, kas pat var
iejaukties iekšpolitikā ar militāru spēku
7) ... kurā cilvēkus uzskata par nevainīgiem,
līdz tiesa ir atzinusi viņu vainu
8) ... kurā ir tikai viena partija, kas vienmēr ir
pie varas
9) ... kura aizsargā minoritātes, pat
ja vairākums pret tām ir noskaņots
nelabvēlīgi
2. daļa. Nelielās grupās izvēlieties divas no piecām šeit uzskaitītajām ES vērtībām un apspriediet
ar pārējiem grupas locekļiem, ko šīs vērtības jums nozīmē:

DEMOKRĀTIJA
CILVĒKA CIEŅA
BRĪVĪBA
VIENLĪDZĪBA
CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA
10

Kā tas viss sākās?
Pēc Otrā pasaules kara, kas ilga no 1939. līdz 1945. gadam un sākās tikai 20 gadus pēc Pirmā
pasaules kara beigām, cilvēki bija stingri apņēmušies nekad neko tādu vairs nepieļaut.
Laikā no 1945. līdz 1950. gadam daži Eiropas politiķi, tostarp Robērs Šūmans, Konrāds Adenauers,
Alčide de Gasperi un Vinstons Čērčils, sāka veidot Eiropas Savienību, kurā mēs šodien dzīvojam.
Rietumeiropā tika radītas jaunas struktūras, lai apvienotu Eiropas valstis kā ekonomiski, tā politiski
un lai tādējādi garantētu ilgstošu mieru un labklājību.
1950. gada 9. maijā Robērs Šūmans (toreizējais Francijas ārlietu ministrs) ierosināja kopīgi pārvaldīt
ogļu un tērauda — izejmateriālu, ko izmantoja, lai sagatavotos karam, — ražošanu, lai nodrošinātu,
ka neviena valsts slepeni neapbruņojas pret pārējām. Tai laikā oglēm bija tāda pati nozīme, kāda
mūsdienās ir naftai un dabasgāzei, proti, tās bija vissvarīgākais pieejamais enerģijas avots. 1952. gadā
dzima Eiropas Ogļu un tērauda kopiena, no kuras radusies mūsdienu ES. To dibināja sešas
kaimiņvalstis: Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija.

Paplašināta sadarbība

1957
ROMAS LĪGUMS:

EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENA

Pēc dažiem gadiem sešas dibinātājvalstis nolēma
sadarboties arī citās ekonomikas nozarēs. 1957. gadā tika
noslēgts Romas līgums, ar kuru tika nodibināta Eiropas
Ekonomikas kopiena. Naidošanās pārtapa par sadarbību,
turklāt ārkārtīgi veiksmīgu. Eiropas Ekonomikas kopiena
ekonomiskā ziņā gāja uz priekšu platiem soļiem. Nav
nekāds brīnums, ka gadu gaitā tai vēlējās pievienoties
arvien jaunas valstis.
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Jaunas dalībnieces
1973. gadā ES pievienojās Apvienotā Karaliste*, Dānija un Īrija. Pēc
dažiem gadiem trīs Eiropas valstis, kurās iepriekš valdīja diktatori, bija
kļuvušas demokrātiskas un arī varēja pieteikties dalībai. Šīs valstis bija
Grieķija, kas pievienojās 1981. gadā, un Portugāle un Spānija, kuras
pievienojās 1986. gadā. 1995. gadā Eiropas Savienībai pievienojās Austrija,
Somija un Zviedrija, palielinot dalībnieču skaitu līdz 15.
Neilgi pēc Otrā pasaules kara, sākoties 40 gadu ilgajam “aukstajam”
karam, “dzelzs priekškars” Eiropu sadalīja austrumos un rietumos. Berlīnes
mūris bija šī dalījuma simbols. Pēc Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, ko iepriekš kontrolēja bijusī
Padomju Savienība, nu varēja brīvi reformēt savas sistēmas un pieteikties
dalībai ES. 2004. gadā ES pievienojās astoņas Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstis: Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija,
Slovēnija un Ungārija. Tai pašā gadā par dalībniecēm kļuva arī Vidusjūras
salas Kipra un Malta. 2007. gadā pievienojās Bulgārija un Rumānija, bet
2013. gadā par 28. ES dalībnieci kļuva Horvātija.
Jaunu dalībvalstu pievienošanās ES ir palīdzējusi saglabāt mieru un
stabilitāti Eiropā un paplašināt demokrātijas un vienotā tirgus telpu.
Ikvienai jaunai dalībvalstij jāapņemas pievienoties Līgumiem un pieņemt
visu ES tiesību aktu kopumu. Tām jāievēro brīvības, demokrātijas,
cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi.

2013
2007
2004
1995
1986
1981
1973
1957

* Apvienotā Karaliste izstājās no ES 2020. gadā.
ZVIEDRIJA
IGAUNIJA
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Lai gan dažkārt ES valstu starpā rodas
domstarpības, ES pamatprincipi pēdējo 70 gadu
laikā nav mainījušies. 2012. gadā Eiropas Savienībai
par nepagurstošu darbu miera, demokrātijas un
cilvēktiesību labā Eiropā un visā pasaulē tika
piešķirta Nobela Miera prēmija. ES ir pirmā valstu
grupa visā pasaulē, kurai dots šāds gods.

MIERS

4. UZDEVUMS

KO EIROPAS SAVIENĪBA NOZĪMĒ JAUNIEŠIEM?
Kā jau redzēji, Eiropas Savienības pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 50. gadu sākumā,
kad cilvēki, kas bija piedzīvojuši viena vai pat divu pasaules karu šausmas, noteica tās
pamatnoteikumus. Šajos karos Eiropā mira desmitiem miljonu cilvēku. Iecere bija, izveidojot
ciešu sadarbību starp valstīm un apvienojot to pilsoņus, izvairīties no turpmākiem konfliktiem —
diezgan drosmīgs projekts valstīm un cilvēkiem, kas nesen bija bijuši pretinieki.
Nav daudz jauniešu, kam vēl ir dzīvi radinieki, kuri var tiem pastāstīt par šajos grūtajos laikos
pieredzēto. Tu un tavi draugi esat dzimuši 2004. gadā vai ap to laiku — līdz tam brīdim Eiropā jau
50 gadu bija valdījis miers un labklājība. Ko tu kā jaunietis domā par šo ilgstošo mieru Eiropā?
Vai tu to uzskati par pašsaprotamu, vai arī tu reizēm bažījies par nākotni? Apspried to ar
saviem klasesbiedriem.
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TU BIEŽI ZIŅĀS DZIRDI, KA “BRISELE” IR IZLĒMUSI TO UN ŠO. BET
KO TIEŠI TAS NOZĪMĒ? KAS ĪSTI IR “BRISELE”? ŠAJĀ NODAĻĀ TIKS
SNIEGTS ĪSS PĀRSKATS PAR ES UZBŪVI. KĀDAS IR ES IESTĀDES?
KO TĀS DARA? KĀDI IR TO PIENĀKUMI?

KĀ
DARBOJAS
ES?
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Kurš ko izlemj ES?
Kad tu dzirdi diskusijas par politiku, parasti tiek pieminēti cilvēki,
piemēram, tavas valsts premjerministrs vai opozīcijas līderis. Tā tas
ir tāpēc, ka lēmumus pieņem un politiku veido cilvēki. Tāpat tas
notiek arī Eiropas Savienībā.
ES iestādes ir vienkārši vietas, kur politiķi no visām ES valstīm var
satikties, lai kopā strādātu un virzītos uz konkrētiem rezultātiem.
Palūkosimies uz iestādēm, kur tiek pieņemts visvairāk lēmumu.
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Eiropas Tautas partijas
(Kristīgie demokrāti) grupa
Eiropas Parlamenta
sociālistu un demokrātu
progresīvās alianses grupa
Renew Europe Group
Identitātes un demokrātijas
grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās
apvienības grupa
Eiropas Konservatīvo un
reformistu grupa
Eiropas Apvienotā kreiso
un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso
spēku konfederālā grupa
Pie politiskajām grupām
nepiederošie deputāti

PLENĀRSĒDES
GADĀ
STRASBŪRA,
FRANCIJA

DEPUTĀTS

LĪDZ

BRISELE,
BEĻĢIJA

6

PLENĀRSĒDĒM
GADĀ

europarl.europa.eu/portal/lv

+18

+17

+16

Eiropas Parlaments
Eiropas Parlaments ir pilsoņu balss. Tas pārstāv ES
valstu pilsoņus, un šie pilsoņi ievēlē tā deputātus
tiešās vēlēšanās reizi piecos gados. Nesenākās
Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2019. gada
pavasarī. Nākamās vēlēšanas notiks 2024. gadā.
Visās ES valstīs iedzīvotājiem ir tiesības vēlēt, ja tie
ir sasnieguši 18 gadu vecumu, izņemot Austriju
un Maltu, kur var vēlēt no 16 gadu vecuma, un
Grieķiju, kur var vēlēt no 17 gadu vecuma.
Parlamenta galvenās sanāksmes, ko sauc arī par
plenārsēdēm, 12 reizes gadā notiek Strasbūrā
Francijā un līdz 6 reizēm gadā — Briselē Beļģijā.

Eiropas pilsoņi
tieši ievēlē Eiropas
Parlamenta
deputātus
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Parlamentā ir 705 deputāti no visām ES valstīm. Deputātu skaits ir
atkarīgs no valstu lieluma — no lielajām valstīm nāk vairāk deputātu
nekā no mazajām. Deputāti ar līdzīgiem politiskiem uzskatiem
darbojas kopā politiskās grupās. Tie neveido grupas pēc savas
valstspiederības.
Parlaments kopā ar Padomi pieņem lēmumus par Eiropas Savienības
tiesību aktiem. Ja Parlaments un Padome nevar vienoties par jaunu
tiesību aktu, to nepieņem. Parlaments ievēlē Eiropas Komisijas
priekšsēdētāju un apstiprina visus Komisijas 27 locekļus kopumā. Tas
arī apstiprina Eiropas Savienības budžetu.

5. UZDEVUMS

TAVI PĀRSTĀVJI EIROPAS PARLAMENTĀ
Eiropas Parlamenta nākamās vēlēšanas notiks 2024. un 2029. gadā, un tev tad jau, iespējams,
būs tiesības vēlēt. Tavi pārstāvji politiskās grupās sadarbosies ar Eiropas Parlamenta
deputātiem no citām ES valstīm. Pašlaik Eiropas Parlamentā ir astoņas politiskās grupas. Lai
izveidotu politisko grupu, ir vajadzīgi 25 deputāti, un grupā jābūt pārstāvētai vismaz ceturtdaļai
ES valstu. Deputāti nedrīkst piederēt pie vairākām politiskajām grupām; daži deputāti nepieder
ne pie vienas politiskās grupas.

SPRING

SPRING

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

2014

2019

DEPUTĀTA
MP MEMBER
NAME
VĀRDS

VALSTSPIEDERĪBA
NATIONALITY
POLITISKĀ
GRUPA
POLITICAL GROUP

Nelielās grupās aplūkojiet tabulu un seciniet, kuru partiju
pārstāvji no jūsu valsts tika ievēlēti iepriekšējās Eiropas
vēlēšanās un pie kurām grupām tie pieder:
europa.eu/!nv47Mm.
Palūkojies tuvāk te: europa.eu/!kW47GW
Vai atpazīsti dažus savas valsts deputātus?
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4

VISMAZ

Eiropadome

SAMITI
GADĀ

Eiropadome sapulcina ES valstu prezidentus
vai premjerministrus. Viņi tiekas vismaz
četrreiz gadā. Viņu sanāksmes nereti sauc par
“ES samitiem”. Eiropadome nosaka ES galvenās
prioritātes un vispārējos politikas virzienus. To vada
priekšsēdētājs, ko ievēlē ik pēc divarpus gadiem.
Eiropadome nepieņem ES tiesību aktus. Tas ir
Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības
Padomes uzdevums.

ES un valstu vadītāji
tiekas ES samitā, ko vada
Padomes priekšsēdētājs

consilium.europa.eu/lv/council-eu

Eiropas Savienības Padome
Eiropas Savienības Padome pārstāv ES valstu
valdības. Padomē tiekas visu ES valstu ministri,
lai pārrunātu ES jautājumus un pieņemtu
lēmumus par ES politikas jomām un tiesību
aktiem. Tas, kuri ministri tiekas, ir atkarīgs no
apspriežamā temata. Piemēram, ja sanāksme ir
par gaisa piesārņojumu, tad tiksies vides ministri.
Ja uzmanības centrā ir bezdarbs, tad sapulcēsies
ministri, kas ir atbildīgi par nodarbinātību un
sociālajām lietām.

VAI ZINĀJI?

Šeit tu visās ES
valodās vari vērot
Padomi darbībā:
video.consilium.
europa.eu/lv/
webcasts
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Padome ir viena no divām lēmējinstitūcijām. Eiropas Savienībā neko nevar
paveikt bez Padomes un bez visu ES valstu ministriem. Padome pieņem
lēmumus ar vairākuma balsojumu un dažos gadījumos vienprātīgi.
Noteikumus par balsošanu Padomē nosaka ES valstis. Tās ir vienojušās,
ka dažās sensitīvās jomās lēmumi ir pieņemami ar vienprātīgu balsojumu.
Piemēram, ja sanāksme ir par nodokļiem vai drošības jautājumiem, visiem
ministriem jābūt vienisprātis par pieņemamo lēmumu. Daudzās citās jomās
ministri pieņem lēmumus ar vairākuma balsojumu. Piemēram, ES tiesību
aktu par to, kā jārīkojas ar pilsētas atkritumiem, Padome var pieņemt ar
vairākuma balsojumu.
Padomes darbu pēc kārtas vada visas ES valstis, nomainot cita citu ik
pēc sešiem mēnešiem. 2020. gadā prezidentvalstis ir Horvātija un Vācija,
2021. gadā tās būs Portugāle un Slovēnija, un 2022. gadā — Francija un
Čehija.

6. UZDEVUMS

BALSOŠANA PADOMĒ
Padomes sanāksmēs lēmumus par aptuveni 80 % tiesību
aktu priekšlikumu pieņem ar vairākuma balsojumu. Katrs
ministrs var nodot vienu balsi: tas var balsot par vai pret
priekšlikumu vai arī atturēties. Taču pārstāvēto pilsoņu skaits
atšķiras atkarībā no valsts lieluma. Tāpēc, lai pieņemtu
lēmumu, ir vajadzīgs “divkāršs balsu vairākums” (to sauc arī
par “kvalificētu balsu vairākumu”): “par” jābūt nobalsojušām
55 % ES valstu, turklāt jābūt pārstāvētiem vismaz 65 % ES
iedzīvotāju.
Sīkāku informāciju skati šeit: europa.eu/!JQ68ur
Iedomājies, ka tava klase ir savākusi naudu skolas ekskursijai
un ka jums tagad jāvienojas par galamērķi. Vai jūs visi domājat
vienādi, vai arī jums jābalso tāpat kā Padomē? Iedomājieties,
ka esat Eiropas Savienības Padomes ministri un vēlaties par
ierosināto galamērķi nobalsot ar divkāršu balsu vairākumu.
Lai saprastu, kā darbojas šī sistēma, izmēģiniet balsojuma
kalkulatoru Padomes tīmekļa vietnē: europa.eu/!CC74MU
Viens no jums pārstāv Eiropas Komisiju un vienu minūti
pauž argumentētu atbalstu kādam konkrētam galamērķim.
Viens no jums pārstāv Padomes Sekretariātu un atbild par
balsojuma kalkulatoru. Pārējie skolēni ir ministri no katras no
27 ES valstīm.
Tad katra valsts paziņo, vai tā ir par vai pret ierosināto
galamērķi, un balsojums tiek ierakstīts Padomes balsojuma
kalkulatorā. Kas notika? Vai spējāt vienoties par ierosināto
galamērķi? Dalies ar grupu savās pārdomās.

MALTĀ DZĪVO 0,11 %
ES IEDZĪVOTĀJU

18

VIENKĀRŠAIS VAIRĀKUMS UN
DIVKĀRŠAIS/KVALIFICĒTAIS
VAIRĀKUMS
27

dalībvalstis
Lai pieņemtu, “par” jānobalso
vismaz 55 % = 15
PAR
……

PRET
……

ATTURAS
……

VIENKĀRŠAIS VAIRĀKUMS KOPĀ =
iedzīvotāju
Lai pieņemtu, “par” jānobalso
vismaz 65 %
Izmantojiet balsojuma
kalkulatoru

VĀCIJĀ DZĪVO 18,56 %
ES IEDZĪVOTĀJU

ec.europa.eu/commission/index_lv

Eiropas Komisija
Eiropas Komisijā ir 27 locekļi —
1 priekšsēdētājs un 26 komisāri (tai skaitā
priekšsēdētāja vietnieki). Priekšsēdētāju izraugās
Eiropadome, un priekšsēdētāju formāli ievēlē Eiropas
Parlaments uz pieciem gadiem. No katras ES valsts
ir viens komisārs. Arī tos ieceļ uz pieciem gadiem pēc
tam, kad to kandidatūru piedāvājusi valsts valdība un
apstiprinājis Eiropas Parlaments. Komisāri pārstāv nevis
savas izcelsmes valsts uzskatus, bet gan ES kopējās
intereses. Katrs Komisijas loceklis ir atbildīgs
par konkrētu jomu, piemēram, enerģētiku,
ekonomiku vai tirdzniecību.

Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesību aktus
un programmas ES vispārējās interesēs. Pirms
priekšlikuma iesniegšanas Komisija uzklausa
valstu parlamentu, valdību, interešu grupu un
ekspertu viedokļus, kā arī plašu sabiedrību, kas
var iesniegt savus komentārus internetā.
Komisijas priekšlikumus rūpīgi izskata Eiropas
Parlaments un Padome. Abas šīs iestādes pieņem
galīgo lēmumu par visiem ES tiesību aktiem.
Tās, protams, var veikt izmaiņas priekšlikumos
vai tos noraidīt pavisam.
Eiropas Komisija ir ES “izpildinstitūcija”. Tā
pārvalda ES politiku un budžetu un pārliecinās,
vai dalībvalstis pareizi piemēro ES tiesību aktus.

Eiropas Komisija ir ES
“izpildinstitūcija”

IZSTRĀDĀ JAUNUS
ES TIESĪBU AKTUS

IZSTRĀDĀJAUNUS
JAUNUS
IZSTRĀDĀ
ESTIESĪBU
TIESĪBUAKTUS
AKTUS
ES

PĀRBAUDA ES
TIESĪBU AKTU
PIEMĒROŠANU

PĀRVALDA
BUDŽETU

PĀRBAUDAES
ES
PĀRBAUDA
TIESĪBUAKTU
AKTU
TIESĪBU
PIEMĒROŠANU
PIEMĒROŠANU

PĀRVALDA
PĀRVALDA
BUDŽETU
BUDŽETU
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VAI ZINĀJI?

VAI ZINĀJI?
TU VARI APMEKLĒT
ES IESTĀDES!

Komisijas ikdienas darbu veic tās
administratīvie darbinieki, eksperti,
tulkotāji, tulki un asistenti. Komisijas
ierēdņus tāpat kā citu ES iestāžu
darbiniekus darbā pieņem ar Eiropas
Personāla atlases biroja starpniecību:
epso.europa.eu/home_lv
Šie ierēdņi ir katras ES valsts
pilsoņi, kas pieņemti darbā
konkursu kārtībā. Komisijā strādā
aptuveni 33 000 cilvēku. Tas var
šķist daudz, taču patiesībā viņu ir
mazāk nekā darbinieku, kuri strādā
lielākajā daļā lielu Eiropas pilsētu
domju.
Ja tev liekas, ka šāda karjera tevi
varētu interesēt, tad iesākumā tu
vari kļūt par praktikantu. Pēc tam,
kad būsi pabeidzis universitāti,
varēsi iesniegt pieteikumu ES
praksei. Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!MC96Vc

consilium.europa.eu/lv/contact/visits

www.europarl.europa.eu/visiting/lv
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Tu vari
apmeklēt ES
iestādes, tostarp
Eiropas Parlamentu,
Padomi un
Eiropadomi,
kā arī Eiropas
Komisiju
europa.eu/!PU48Yx

EIROPAS
KOMISIJĀ
STRĀDĀ

33 000
CILVĒKU

Eiropas Savienības Tiesa
Pēdējos 60 gados ES valstis kopā ir radījušas daudz ES tiesību aktu.
Skaidrs, ka, ieviešot šos tiesību aktus praksē katrā ES valstī, var rasties daži
strīdi par to interpretāciju. Ja valsts tiesai rodas šaubas par ES tiesību akta
interpretāciju, tā var lūgt skaidrojumu Tiesai. Tāpat arī atsevišķas ES valstis
ne vienmēr piemēro ES tiesību aktus pareizi. Tādā gadījumā Komisija vai
cita ES valsts var vērsties Tiesā. Tiesa atrodas Luksemburgā, un tās sastāvā
ir pa vienam tiesnesim no katras ES valsts. Tā nodrošina, ka ES tiesību akti
tiek interpretēti un piemēroti visās ES valstīs vienādi. Plašāku informāciju
atradīsi šeit: curia.europa.eu

7. UZDEVUMS

KURŠ KO DARA ES?
Informācijas par iestādēm nudien bija daudz! Bet ir svarīgi saprast, kas īsti ir tā sauktā “Brisele”
un kurš par ko ir atbildīgs Eiropas Savienībā. Izpildi šo testu un pārbaudi, cik daudz atceries!
Ieliec krustiņu tās iestādes / to iestāžu ailītē, kas atbilst aprakstam.
Kas...

Eiropas
Parlaments

Eiropadome

Eiropas
Savienības
Padome

Eiropas
Komisija

Eiropas
Savienības
Tiesa

1) ... iesniedz ES tiesību
aktu priekšlikumus?
2) ... apstiprina ES tiesību
aktus?
3) ... ietver (tikai) vienu
pārstāvi/locekli no
katras ES valsts?
4) ... ir ES pilsoņu ievēlēts?
5) ... izpilda budžetu?
6) ... pārstāv pilsoņu
intereses?
7) ... pārstāv ES valstu /
to valdības intereses?
8) ... lemj par to, kā
interpretējami ES tiesību
akti?
9) ... nosaka ES politikas
galveno virzienu?
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Tu varētu būt dzirdējis ne vien
par tikko aprakstītajām iestādēm,
bet arī vēl šādām ES iestādēm un
struktūrām.
§§ Eiropas Centrālā banka:
www.ecb.europa.eu

§§ Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komiteja: eesc.europa.eu/lv
§§ Eiropas Reģionu komiteja:
cor.europa.eu

§§ Eiropas Investīciju banka:
eib.europa.eu

§§ Eiropas Revīzijas palāta:

Plašāku informāciju
atradīsi šeit:
europa.eu/!YF94Nt

§§ Eiropas Ombuds:

eca.europa.eu

ombudsman.europa.eu

§§ Eiropas Ārējās darbības dienests:
eeas.europa.eu

§§ Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājs: edps.europa.eu

8. UZDEVUMS

LIKUMDOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ
ES likumdošanā visbiežāk izmanto procedūru, ko sauc par “parasto likumdošanas
procedūru”. Šajā procedūrā tiek iesniegts jauna tiesību akta priekšlikums, kurš tiek apsvērts
un izskatīts ne vairāk kā trīs reizes (tā sauktajos lasījumos). Ja nevar panākt vienošanos,
priekšlikumu atsauc.
Trijos lasījumos galvenokārt ir iesaistītas trīs iestādes: Eiropas Parlaments, Eiropas
Savienības Padome un Eiropas Komisija. Katrā aplītī ieraksti attiecīgo iestādi!

ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

Ierosina tiesību aktu

l

l

Pieņem, groza vai noraida ierosināto tiesību aktu
ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

izskatīšana

pp
l

ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

izskatīšana

ja ir vienošanās

JAUNS ES
TIESĪBU AKTS
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9. UZDEVUMS

KAS IR KAS?
Tu jau daudz zini par Eiropas iestādēm, bet vai zini, kā sauc to vadītājus un kā viņi izskatās?
Piemēram, kurš pašlaik ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājs? Un kas ir pārējie cilvēki
fotogrāfijās? Pārbaudi sevi!

1

2

3

4

Rūtiņās pie šiem vārdiem ieraksti pareizo numuru.
Šarls Mišels

Urzula fon der Leiena

Dāvids Marija
Sasoli

Žuzeps Borels
Fonteljess

Vai zini, kāds ir katra amats? Ieraksti pareizo numuru katrā rūtiņā!
Eiropas
Parlamenta
priekšsēdētājs

Savienības Augstais
pārstāvis ārlietās un
drošības politikas
jautājumos un
Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

Eiropadomes
priekšsēdētājs
no 2019. gada
1. decembra
līdz 2022. gada
31. maijam

Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja
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Ko tu kā ES pilsonis vari ietekmēt
Tu kā ES pilsonis vari ietekmēt ES politiku vairākos veidos.
Pirmkārt, tu vari balsot savas valsts vispārējās vēlēšanās: parasti
uzvarējusī partija pēc tam veido tavas valsts valdību. Šīs valdības ministri
pārstāv tavu valsti Eiropas Savienības Padomē, kurai ir liela nozīme ES
likumdošanā.
Otrkārt, tu vari balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās: Eiropas
Parlamentam ir tikpat liela nozīme ES likumdošanā, un tava balss palīdzēs
noteikt Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz ierosinātajiem tiesību
aktiem. Eiropas Parlamenta vislielākā politiskā grupa parasti izlemj, kurš
kļūst par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, tāpēc tava balss palīdzēs noteikt
arī to.

Tava balss tavas valsts
vispārējās vēlēšanās

Tava balss
Eiropas
Parlamenta
vēlēšanās

palīdz izvēlēties

U
I

tavas valsts
valdību.

Tavas valsts vai
valdības vadītājs ir
Eiropadomes
loceklis.

Vairāk par to,
kā tu var ietekmēt
ES politiku, lasi šeit:
europa.eu/!yp46py
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palīdz izvēlēties

I

Tavas valsts izglītības,
vides u. c. jomu ministri
pieņem lēmumus Padomes
sanāksmēs.

U
tavus pārstāvjus Eiropas
Parlamentā, kuri kopā ar
deputātiem no citām ES
valstīm strādās politiskajās
grupās.

Treškārt, tu kā ES pilsonis vari paust savu viedokli, piedaloties
sabiedriskajās apspriešanās internetā. Pirms jaunu ES tiesību aktu
priekšlikumu iesniegšanas un arī visā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas
Komisija uzklausa pilsoņu un ieinteresēto personu viedokli.

Ceturtkārt, savu viedokli par Eiropas Savienībā notiekošo tu vari paust
daudzajos dialogos ar iedzīvotājiem, kas notiek visā ES. Tajos tu
vari apspriest ES jautājumus ar komisāriem un citiem augsta līmeņa
pārstāvjiem. Paskaties, vai tavā apkārtnē nesen ir noticis kāds dialogs
vai arī tāds drīzumā ir gaidāms: europa.eu/!yp79tM
Visbeidzot, ES pilsoņi var sākt Eiropas pilsoņu iniciatīvu vai to atbalstīt
(europa.eu/!Dy96wB). Praksē tas nozīmē, ka sabiedrības locekļi var aicināt
Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu par konkrētu jautājumu, par kuru
ir atbildīga ES, piemēram, vidi, lauksaimniecību vai transportu. Lai sāktu
Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ir vajadzīgi miljons cilvēku jeb tikai 0,2 % no
visiem ES pilsoņiem no vismaz septiņām ES valstīm.

Eiropas pilsoņu
iniciatīvas logo

VAI ZINĀJI?
Tavā ES valstī ir Eiropas Komisijas pārstāvji, kas ir
gatavi tevi uzklausīt un runāt ar tevi. Tu vari paust
savu viedokli vai vienkārši atrast meklēto informāciju
par ES tavā valodā vai nu Eiropas Komisijas
pārstāvniecībās, kas ir katrā ES valstī, vai arī Europe
Direct informācijas centros. Kontaktinformāciju
atradīsi šīs brošūras beigās.

10. UZDEVUMS

PRIORITĀTES, KAS JĀŅEM VĒRĀ TAVAM PĀRSTĀVIM
EIROPAS PARLAMENTĀ
Nelielās grupās sastādiet sarakstu ar piecām pamatlietām, par kurām tu gribētu, lai viņš cīnās
Eiropas Parlamentā. Piemēram, šeit tu vari izlasīt par Parlamenta rezolūciju par plastmasas
iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu Eiropā: europa.eu/!pf87ut
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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MĒS KĀ ES PILSOŅI ESAM APLAIMOTI AR PAMATLIETĀM, KO
UZSKATĀM PAR PAŠSAPROTAMĀM, — DZĪVI KONTINENTĀ, KURĀ
VALDA MIERS, DALĪBU PASAULES LIELĀKAJĀ EKONOMIKĀ
UN BRĪVĪBU CEĻOT UZ CITĀM ES VALSTĪM, KĀ ARĪ DZĪVOT
ŠAJĀS VALSTĪS. TOMĒR MUMS IR ARĪ NE TIK ACĪMREDZAMAS
PRIEKŠROCĪBAS, IKDIENAS LIETAS, KAM IR ĻOTI LIELA NOZĪME.
ŠAJĀ NODAĻĀ APLŪKOTI DAŽI PIEMĒRI, LAI ILUSTRĒTU, KĀDS ES
IR SAKARS AR TĀS PILSOŅU DZĪVI.

KĀDS ES
IR SAKARS
AR TAVU
IKDIENAS
DZĪVI?
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ES nevar tikt galā ar visu, un tāds nekad arī nav bijis tās mērķis. ES rīcības
pilnvaras ir skaidri noteiktas un ierobežotas ES līgumos. Vispārējais princips ir
tāds, ka ES būtu jārīkojas tikai tad, ja ES līmenī kādu mērķi var sasniegt labāk
nekā valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Ja tu kādreiz esi domājis, nez ko tieši
Eiropas Savienība dara un ir darījusi tavā labā, lūk, tikai daži no daudziem
līdzšinējiem tās sasniegumiem.

Droša un viegla ceļošana
Eiropas Savienībā
Ceļot Eiropas Savienībā pašlaik ir daudz ērtāk nekā agrāk.
Vairums ES valstu un dažas ES nepiederīgas valstis ir likvidējušas
robežkontroli uz to savstarpējām robežām. Tās ir pievienojušās
Šengenas nolīgumam, kas nosaukumu guvis no Luksemburgas
ciemata, kurā 1985. gadā tika parakstīts pirmais nolīgums par
robežkontroles atcelšanu.
Tu kā ES pilsonis vari ceļot 26 “Šengenas valstīs”: 22 ES valstīs
(Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā,
Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā,
Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā
un Zviedrijā), kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.
Īrija ir izvēlējusies nebūt par Šengenas zonas valsti, savukārt
Bulgārija, Horvātija, Kipra un Rumānija vēl nevar tai pievienoties.
Izceļojot uz Šengenas zonai nepiederīgām valstīm vai atgriežoties
no tām, tev būs jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība.

11. UZDEVUMS

ŠENGENAS ZONA
Vai tava valsts ir Šengenas zonā? Vai tu vai kāds tavas ģimenes loceklis
nesen ir bijis kādā citā ES valstī? Vai tev tika veikta robežkontrole?
2018. gadā 1,7 miljoni eiropiešu ik dienu devās uz darbu citā ES
valstī. Ko, tavuprāt, Šengenas zona nozīmē viņiem un ekonomikai
šajās teritorijās? Sadalieties nelielās grupās un apspriediet to ar
VĀCIJA
saviem klasesbiedriem.

FRANCIJA

Šengena

LUKSEMBURGA
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Mācies, praktizējies un strādā
jebkur Eiropas Savienībā
Pateicoties ES, daudz jauniešu izmanto tiesības uz pilnīgu
brīvību pārvietoties starp ES valstīm.
Tev kā ES pilsonim ir tiesības:
§§ praktizēties un mācīties jebkur Eiropas Savienībā
ar tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts
pilsoņiem;
§§ strādāt jebkur Eiropas Savienībā un izmantot ES darba
tirgus piedāvātās iespējas.

28

Aizkavējies
vilciens?
Uzziniet vairāk

Apmeklējiet tīmekļa
vietni europa.eu/youreurope/travel,
lejupielādējiet pasažieru tiesību
lietojumprogrammu vai zvaniet
dienestam “Europe Direct” pa tālruni
00 800 6 7 8 9 10 11*.
* Daži tālruņu operatori
var atteikt savienojumu
ar numuriem, kas
sākas ar cipariem
00 800, vai prasīt par
to samaksu.

Aizkavējies vai atcelts vilciena reiss?
Grūtības ar biļešu pirkšanu?
Esat palicis bez informācijas?

Ziniet
savas
pasažiera

tiesības

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem
un dzelzceļa stacijām ir juridisks pienākums
jūs informēt par jūsu tiesībām un to,
kur sūdzēties.
Vai esat kādreiz sastapies ar kādu no šīm problēmām?
ES tiesību akti aizsargā jūsu tiesības, lai kur Eiropā jūs ceļotu.
Mobilitāte un
transports

VAI ZINĀJI?

Tu vari pārbaudīt savas
ES pasažiera tiesības
jebkurā laikā un vietā.
Vienkārši lejupielādē
pasažiera tiesību
lietotni:
europa.eu/!Jx88yj

European Union, 2013 – MI-01-13-138-LV-P

Visās ES valstīs visi ES pilsoņi, kas ceļo Eiropā:
§§ ir aizsargāti ar visām pasažieru tiesībām,
kas ir gaisa, dzelzceļa, kuģu, autobusu
un tālsatiksmes autobusu pasažieriem.
Piemēram, noteiktos apstākļos tie var saņemt
kompensāciju par atceltu lidojumu;
§§ ir aizsargāti, kad tie iegādājas kompleksu
brīvdienu ceļojumus, proti, uzņēmumam, kas
tiem pārdevis komplekso ceļojumu, jāizskata
to sūdzības (piemēram, tad, ja tie nonāk
standartam neatbilstošā viesnīcā);
§§ ir aizsargāti gadījumos, kad tūrisma operators
vai aviokompānija bankrotē;
§§ var lūgt palīdzību jebkuras citas ES valsts
konsulātā vai vēstniecībā gadījumos, kad
tie ceļo uz ES nepiederīgu valsti, kurā nav
pārstāvēta viņu pašu valsts. Piemēram,
viņi var lūgt palīdzību, ja pazaudē svarīgus
dokumentus vai iekļūst nopietnā negadījumā.

VAI ZINĀJI?

Lai atbalstītu gados jaunos ES pilsoņus, kas iesaistās darba
tirgū, Komisija ir izveidojusi tīmekļa vietni “Tava pirmā EURES
darbavieta” (www.yourfirsteuresjob.eu/en/home), kas palīdz
18–35 gadus veciem ES, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem
darba, prakses vai mācekļa vietas meklējumos citā valstī. Tā
arī palīdz darba devējiem savām vakancēm atrast kandidātus
citā ES valstī.

Erasmus+
Tu varbūt jau esi dzirdējis vai varbūt drīz dzirdēsi par programmu
Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv). Šī ES
programma palīdz jauniešiem pavadīt laiku ārzemēs. Studenti var saņemt
finansiālu un organizatorisku atbalstu laika pavadīšanai ārzemēs kādā ES
partneruniversitātē. Tā kā tiek izmantota Eiropas punktu sistēma, ārzemēs
nopelnītās atzīmes tiek ieskaitītas dalībnieku studijās mītnes valstī.
Skolas var sadarboties ar citām skolām vai organizācijām no citām ES
valstīm. Vairumam šo partnerību ir vajadzīgas vismaz trīs organizācijas
no trim valstīm. Apjautājies skolotājam vai direktoram par iespējām, ko
Erasmus+ piedāvā “stratēģiskām partnerībām”.
Tu varētu arī piedalīties apmācībā kādā darbavietā ārzemēs. Ik gadu
daudz gados jaunu ES pilsoņu pavada daļu māceklības laika citā ES valstī.
Programma tiek īstenota sadarbībā ar uzņēmumiem un iestādēm, kas
reklamē projektus, kuriem jaunieši var pieteikties.

VAI ZINĀJI?

Kādus “+” tu esi
ieguvis no Erasmus+?

Kopš 1987. gadā tika
sākta pirmā Erasmus
programma, tās
piedāvātās iespējas ir
izmantojuši vairāk nekā
pieci miljoni jauniešu.
Vairāk par Erasmus+ vari
uzzināt šeit: ec.europa.
eu/programmes/
erasmus-plus/node_lv

Roberto Brēvelds — 30 gadi

eTwinning projekts
ar piecu valstu piedalīšanos
2012. gadā
Roberto ir ģeogrāfijas skolotājs,
kurš divu eTwinning projektu
ietvaros ir organizējis skolēnu
virtuālo apmaiņu piecās valstīs.
Mijiedarbība ar cilvēkiem no citām
kultūrām viņa skolēniem sniedza
iespēju paplašināt redzesloku
un uzlabot angļu valodas zināšanas.
Tagad Roberto aizrautīgi darbojas
eTwinning vēstneša lomā.
Lasiet iedvesmojošus stāstus par Erasmus+
vai dalieties ar savu stāstu tīmekļa vietnē
ec.europa.eu/erasmus30

,

#ERASMUSPLUS

Erasmus+
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BAGĀTĪGI IESPAIDI UN JAUNI APVĀRŠŅI JAU

GADUS
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Shēma “Garantija jauniešiem”
Daudziem jauniešiem nav prasmju un kvalifikāciju, ko meklē darba devēji.
ES ar shēmu “Garantija jauniešiem” (europa.eu/!qc47gX) palīdz nodrošināt,
ka jaunieši apgūst darba devējiem vajadzīgās prasmes. Šis atbalsts var tikt
sniegts kā apmācība darbavietā vai individuāla profesionālā orientācija.

NOSKATIES VIDEOKLIPU
europa.eu/!cQ63fg

Eiropas Solidaritātes korpuss
ES ir sākusi jaunu iniciatīvu, kas paredzēta jauniešiem, kuri vēlas sniegt
jēgpilnu ieguldījumu sabiedrībā un palīdzēt solidarizēties ar savu kopienu.
Eiropas Solidaritātes korpuss dod 18–30 gadus veciem eiropiešiem iespēju
piedalīties virknē dažādu solidaritātes pasākumu kā brīvprātīgajiem vai kā
darbiniekiem. Daudziem jauniešiem tas varētu kļūt par pirmo soli ceļā uz
nodarbinātību.
Vēlies piedalīties? Palasi vairāk par šo iniciatīvu, uzzini, kādas ir apmācības,
valodas un finansiālā atbalsta iespējas, un reģistrējies šajā tīmekļa vietnē:
europa.eu/youth/solidarity_lv

12. UZDEVUMS

BRĪVPRĀTĪGO DARBS VAI STUDIJAS ĀRZEMĒS
Vai vari iedomāties sevi darām brīvprātīgo darbu ārzemēs vai pavadām vienu vai divus studiju
semestrus universitātē citā ES valstī? Pāros sastādiet sarakstu ar četriem argumentiem “par”
un četriem argumentiem “pret”. Kuras puses argumenti ir spēcīgāki? Salīdziniet rezultātus ar
klasesbiedriem un pārrunājiet tos.
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Brīva preču, pakalpojumu un kapitāla
aprite Eiropas Savienībā
Pateicoties ES vienotajam tirgum, mūsdienās Eiropas Savienībā brīvi
pārvietoties var ne vien cilvēki, bet arī preces, pakalpojumi un kapitāls.
“Kapitāls” nav tikai “nauda”. Tās ir arī investīcijas, aizdevumi un kredīts,
kā arī citas kapitāla formas, par ko tiek veiktas operācijas finanšu iestādēs,
piemēram, mantojums un dāvinājums. Tādējādi ES uzņēmumiem ir vieglāk
darboties vairākās valstīs un konkurēt pasaules mērogā. Uzņēmumiem
neatkarīgi no to lieluma ir piekļuve visu ES valstu tirgiem un apmēram
446 miljoniem potenciālo klientu. Kāds tev no tā labums? Jo lielāka
konkurence, jo zemākas cenas un plašāka produktu un pakalpojumu izvēle.

13. UZDEVUMS

KĀ BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS UN BRĪVA APRITE PRAKTISKI
IETEKMĒ TAVU DZĪVI?
Atrodi, kurš no četriem vienotā tirgus aspektiem (brīva cilvēku pārvietošanās, brīva preču,
pakalpojumu un kapitāla aprite) atbilst katram piemēram, un atzīmē attiecīgo ailīti.
Brīva cilvēku
pārvietošanās

Brīva preču
aprite

Brīva
pakalpojumu
aprite

Brīva kapitāla
aprite

1. Es varu ārzemēs nopirkt lietotu
automašīnu un atvest to mājās, par to
nemaksājot muitas nodokļus.
2. ES robežās es varu braukt, kurp vēlos.
3. Es varu studēt citā ES valstī.
4. Manu vecāku vannas istabu var
atjaunot flīzētājs no citas ES valsts.
5. Mani vecāki var sūtīt man naudu uz
valsti, kurā studēju.
6. Es varu strādāt citā ES valstī.
7. Es varu internetā iegādāties preces
no citas ES valsts, par to nemaksājot
muitas nodokļus.
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Veselības aprūpe un
drošība visā ES
Ja tu saslimsti vai iekļūsti negadījumā, kamēr
apmeklē kādu citu ES valsti, tev kā ES pilsonim
ir tiesības saņemt nepieciešamo valsts sniegto
veselības aprūpi jebkurā ES valstī ar tiem pašiem
nosacījumiem kā uzņēmējvalsts iedzīvotājiem.
Pirms dodies uz ārzemēm, savam apdrošinātājam
pieprasi Eiropas veselības apdrošināšanas karti
(europa.eu/!WT96yM).
ES pilsoņiem tiek nodrošināta arī augstas
kvalitātes, pienācīgi marķēta un nekaitīga
pārtika. ES ir vieni no augstākajiem
pārtikas nekaitīguma standartiem pasaulē.
Tā ir ieviesusi obligātas pārbaudes visā
lauksaimniecības pārtikas ķēdē, lai
nodrošinātu, ka augi un dzīvnieki ir
veselīgi, pārtika un dzīvnieku barība
ir nekaitīga un produkti ir pareizi
marķēti.

VAI ZINĀJI?
Ātrās brīdināšanas sistēma
bīstamu nepārtikas
produktu jomā ļauj 30 valsts
iestādēm un Eiropas
Komisijai ātrāk apmainīties
ar informāciju par tirgū
uzietiem bīstamiem
produktiem. Ja ražotājs vai
izplatītājs atklāj, ka kāds
no pārdošanā esošajiem
produktiem ir bīstams,
viņam par to jāpaziņo
kompetentajai valsts
iestādei. Vairāk uzzināsi
šeit: europa.eu/!Ku94nH

14. UZDEVUMS

ES MARĶĒJUMI
ES tiesību aktos ir noteikti stingri noteikumi par dažu produktu, piemēram, pārtikas, dzērienu un
kosmētikas līdzekļu, marķēšanu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību un lai palīdzētu
tiem izdarīt pareizo izvēli. Ja produkts nebūs pareizi marķēts, to nedrīkstēs laist tirgū.
Vai atpazīsti šos marķējumus? Kur tos var atrast? Ko tie nozīmē?
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Patērētāju tiesības Eiropas Savienībā
Kad iepērcies ES, tevi aizsargā visādi tiesību akti. Piemēram, tev kā
ES patērētājam pienākas vismaz divu gadu garantija Eiropas Savienībā
iegādātiem produktiem, piemēram, elektroniskajām precēm. Tas nozīmē,
ka, piemēram, tad, ja tavs mobilais telefons salūst gadu pēc iegādes, to
salabo vai apmaina bez maksas neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā tu to
esi iegādājies.
Turklāt kopš 2015. gada ES patērētāji ir labāk aizsargāti arī tad, kad tie
iepērkas internetā. Tagad ir spēkā ES tiesību akts, kas:
§§ ļauj tev 14 dienu laikā atdot atpakaļ attālināti — internetā vai pa
tālruni — iegādātas preces;
§§ aizliedz internetā piedāvātiem pirkumiem piemērot slēptas maksas un
izmaksas;
§§ aizliedz tīmekļa vietnēs automātiski ieķeksētus lodziņus, kuru rezultātā
klienti agrāk neviļus iegādājās negribētu ceļojuma apdrošināšanu vai
automašīnu nomas pakalpojumus.

VAI ZINĀJI?
Ko tu darītu, ja būtu nopircis jaunu plakanā
ekrāna televizoru, bet nebūtu to saņēmis,
vai ja būtu iegādājies defektīvu produktu
no citas ES valsts? Tagad tu var atgūt savu
naudu. Kopš 2017. gada jūlija patērētāji un
mazie uzņēmumi ir spējuši pāri robežām
atgūt maksājumus līdz pat 5000 eiro apmērā,
izmantojot pārskatīto Eiropas procedūru maza
apmēra prasībām: europa.eu/!Tw47NP

Kvalitatīvi telesakari Eiropas
Savienībā
Daudzi no mums mūsdienās izmanto viedtālruņus
un planšetdatorus. Tu kā ES pilsonis vari:
§§ ar garantiju saņemt apmierinošas kvalitātes
fiksēto telesakaru pakalpojumus par
pieņemamu cenu neatkarīgi no tā, kurā vietā
Eiropas Savienībā tu dzīvo;
§§ viegli iepirkties un salīdzināt cenas, jo
operatoriem ir jāsniedz pārredzama, aktuāla
informācija par savām cenām un tarifiem;
§§ vienas dienas laikā mainīt telesakaru operatoru,
nemainot tālruņa numuru;
§§ izmantot savu tālruni jebkur Eiropas Savienībā
tāpat kā savā valstī.

VAI ZINĀJI?
Kopš 2007. gada
viesabonēšanas cenas ir
samazinājušās par vairāk
nekā 90 %. Princips “viesos kā
mājās”, kad patērētāji maksā
iekšzemes cenas neatkarīgi no
tā, uz kuru ES valsti viņi ceļo,
no 2017. gada jūnija ir kļuvis
par īstenību visiem eiropiešiem.
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Viena valūta 19 ES valstīs: eiro
2002. gadā 12 ES valstīs tika ieviestas eiro banknotes
un monētas, un nu jau 19 valstis ir aizstājušas nacionālo
valūtu ar eiro. Vairāk nekā 340 miljoni ES iedzīvotāju, t. i.,
75 % visu ES iedzīvotāju, ikdienā izmanto eiro.
Vienotā tirgū, kur tirgojas cilvēki no dažādām valstīm,
vienotas valūtas izmantošanai ir vairākas priekšrocības.
Patērētāji var vieglāk salīdzināt cenas savā valstī, ārzemēs
un internetā. Uzņēmumi var aprēķināt cenu un iekasēt
maksu no patērētājiem vienā valūtā, un tos neapdraud
valūtas maiņas kursa svārstības, turklāt, tā kā ir likvidētas
darījuma izmaksas, cenas saglabājas stabilas.

Sīkāk par eiro
LAI UZZINĀTU VAIRĀK PAR EIRO, NOSKATIES
.VIDEOKLIPU
europa.eu/!Qg96hw

VAI ZINĀJI?

Visu eirozonas valstu
eiro monētām viena puse
ir vienāda — tajā attēlota
Eiropas karte —, bet otrā pusē
katrai valstij ir savs attēls. Vai
atpazīsti simbolu uz šīs divu
eiro monētas? Vai vari
uzminēt, no kurienes
tā nākusi?

15. UZDEVUMS

KURAS VALSTIS IR EIROZONAS DALĪBNIECES?
Šajā tabulā uzskaitītas visas 27 ES valstis. Atzīmē tās 19 valstis, kuras ir eirozonā un izmanto
eiro par savu valūtu.
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Austrija

Grieķija

Latvija

Portugāle

Ungārija

Beļģija

Horvātija

Lietuva

Rumānija

Vācija

Bulgārija

Igaunija

Luksemburga

Slovākija

Zviedrija

Čehija

Īrija

Malta

Slovēnija

Dānija

Itālija

Nīderlande

Somija

Francija

Kipra

Polija

Spānija

VAI ZINĀJI?
ES budžets 2020. gadam bija
169 miljardi eiro. Tas ir aptuveni
1 % no visu ES saražoto preču
un sniegto pakalpojumu kopējās
vērtības.
Vairums ES naudas (ap 94 %)
tiek iztērēts projektiem un
programmām, kas sniedz
labumu studentiem, pētniekiem,
lauksaimniekiem, uzņēmumiem,
organizācijām, pilsētām un
reģioniem visā ES. To piešķir arī
attīstības palīdzībai, ko sniedz
valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Aptuveni 6 % tērē administrācijai.

ES finansējums tavā
reģionā
ES valstis un reģioni atšķiras ne tikai pēc to lieluma,
bet arī pēc to labklājības līmeņa. Gadu gaitā ES
finansējumu ir saņēmuši tūkstošiem projektu, kas
sniedz labumu katrai ES valstij atsevišķi un Eiropas
Savienībai kopumā, uzlabojot ES pilsoņu dzīves
kvalitāti, ekonomikas izaugsmi un nodrošinot
darbvietas.
Cilvēki ne vienmēr zina, ka ES ir finansējusi vai finansē
projektus, kas notiek to dzīvesvietas tuvumā. Tomēr ES
finansējumu saņēmušie projekti ir radījuši miljoniem
jaunu darbvietu un tūkstošiem kilometru stratēģisku
transporta, enerģijas un platjoslas savienojumu,
snieguši ieguldījumu pētniecībā un inovācijā,
aizsargājuši kultūras mantojumu un ainaviskas dabas
teritorijas un darījuši vēl daudz kā laba.
Apmeklē šīs tīmekļa vietnes un izpēti dažus no tavā
valstī īstenotiem projektiem, kas ir saņēmuši ES
finansējumu. Tu sapratīsi, ka ES tavām mājām ir
daudz tuvāk, nekā tev šķita:
europa.eu/!Tt44tv un europa.eu/!Hf84jn

TIKAI

6%

TIEK TĒRĒTI
ADMINISTRĀCIJAI

ES BUDŽETS
2020. GADAM

169

MILJARDI €
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16. UZDEVUMS

ES TAVĀ IKDIENĀ
Šeit minēti 10 piemēri tam, kā ES pilsoņi saskaras ar ES
savā ikdienas dzīvē. Izvēlies trīs piemērus, kas tev šķiet
vissvarīgākie, salīdzini savas atbildes ar klasesbiedru
atbildēm un paskaidro, kāpēc izvēlējies tieši tos
piemērus.

1

France

Mūsdienās Eiropā ir ļoti vienkārši
ceļot. Šengenas nolīgums ir likvidējis
robežkontroles starp vairumu Eiropas
valstu. Tagad tu vari šķērsot vairumu robežu
Eiropas Savienībā, neuzrādot pasi.

Tu vari ceļot, mācīties, strādāt un dzīvot
jebkurā ES valstī. Ikviens var izlemt, kur
dzīvot vai meklēt darbu. Pateicoties ES
vienotajam tirgum, ir iespējama brīva
cilvēku pārvietošanās.

Kamēr atrodies citā ES valstī, tu vari saslimt
vai iekļūt negadījumā. Tev kā ES pilsonim ir
tiesības saņemt jebkādu ārstēšanu, kas nav
atliekama līdz nokļūšanai mājās. Uzrādot Eiropas
veselības apdrošināšanas karti, tu saņemsi valsts
nodrošināto veselības aprūpi ārzemēs un par to
maksāsi tādu pašu maksu kā vietējie.

ES ir likvidējusi šķēršļus, kas kavēja brīvu
tirdzniecību starp tās dalībniecēm. Tas
nozīmē, ka tu vari ražot, pārdot un pirkt
preces jebkurā ES valstī. Tas arī nozīmē,
ka patērētāji ir ieguvuši plašāku produktu
izvēli un zemākas cenas.

5

Lidojumi ir kļuvuši daudz lētāki. ES ir sadalījusi
valstu monopolus un ļāvusi rasties konkurencei
aviācijas nozarē. Nu ir vairāk tādu pilsētu,
kam ir pašām savas lidostas, un starp šīm
pilsētām tiek veikts vairāk tiešu lidojumu. Ir arī
nostiprinātas pasažieru tiesības.
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8

6

Pēdējos gados ir kļuvis daudz lētāk lietot mobilos
tālruņus un viedierīces ārzemēs. ES noteikumi
ir ievērojami samazinājuši izmaksas (par vairāk
nekā 90 % salīdzinājumā ar 2007. gadu), nosakot
cenu maksimumu. 2017. gada jūnijā tika atceltas
viesabonēšanas maksas, tāpēc tagad, kad
izmanto savu tālruni ārzemēs, tu maksā tikpat
daudz, cik savā valstī.

GADI

7

Tagad minimālais garantijas laiks patēriņa
precēm, piemēram, elektroniskajām
precēm, ir divi gadi. Tas nozīmē, ka,
piemēram, tad, ja tavs mobilais telefons
salūst gadu pēc iegādes, to var salabot vai
apmainīt bez maksas. Turklāt nav svarīgi,
kurā ES valstī tu esi iegādājies šo produktu.

ES tiesību akti tevi aizsargā katrreiz, kad
pasūti vai iegādājies preces jebkur citur,
nevis veikalā. Piemēram, ja piesakies
abonementam vai noslēdz līgumu uz
ielas, vai kaut ko pērc internetā, tu drīksti
pārdomāt. Tev ir tiesības atcelt pasūtījumu
vai atdot pirkumu atpakaļ 14 dienu laikā.

9
Tu kā patērētājs, iespējams, vēlies “iepirkties
zaļi”, un ES energomarķējums palīdzēs
tev izdarīt pareizo izvēli. Daudzi produkti,
piemēram, spuldzes, veļas mazgājamās
mašīnas, ledusskapji un televizori, ir marķēti
ar ES energomarķējumu. Tādējādi ir vieglāk
noteikt pašus energoefektīvākos produktus —
tie ir apzīmēti ar A+++.

10

Eiropas Savienībā tu vari peldēties tīrā ūdenī
un dzert tīru ūdeni. Vides piesārņojumam nav
robežu, un skaidrs, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu
tīrs gaiss un ūdens. ES ir ieviesusi obligātus
Eiropas mēroga ierobežojumus gaisa un ūdens
piesārņojumam, un ES valstīm ir jārūpējas, lai
šis noteiktais līmenis netiktu pārsniegts.
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EIROPAS SAVIENĪBA IR SASNIEGUSI MĒRĶI, KURA DĒĻ TĀ
SĀKOTNĒJI TIKA RADĪTA, PROTI, TĀ IR NODROŠINĀJUSI
DALĪBVALSTU STARPĀ MIERU, KAS ILGST NU JAU VAIRĀK NEKĀ
60 GADU. TAČU KURP VIRZĀMIES TAGAD? ŠĪ NODAĻA INFORMĒ
PAR TO, KĀ ES RISINA MŪSDIENU PROBLĒMAS.

KAS IR
EIROPAS
SAVIENĪBAS
DARBA
KĀRTĪBĀ?
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Eiropa patlaban saskaras ar vairākām atšķirīgām problēmām —
piemēram, uzdevumiem, kas saistīti ar ekonomiku vai vidi, bet
jāmin arī tehnoloģiju un starptautiskā stāvokļa izaicinājumi, un tas
vēl nav viss. Daudzi pilsoņi ir zaudējuši uzticēšanos politiķiem. Tiek
pat apšaubīts labums, ko dod daži Eiropas integrācijas sasniegumi,
piemēram, cilvēku pārvietošanās brīvība.

ES

SVARĪGIE
MĒRĶI

Šo izaicinājumu griezumā Urzula fon der Leiena, pirmā sieviete,
kas ievēlēta par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju, 2019. gada jūlijā
iepazīstināja ar savām politiskajām pamatnostādnēm. Tie ietver sešus
svarīgus mērķus Eiropai:
Zaļais kurss Eiropai
Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā
Eiropa, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām
Eiropeiskā dzīvesziņa
Spēcīgāka Eiropa pasaulē
Jauns impulss Eiropas demokrātijai
Jaunā Eiropas Komisija, turpinot priekšgājēju aizsākto, izstrādās pati
savus konkrētus politiskus priekšlikumus ar skatu uz Eiropas nākotni.
Šajā nodaļā iepazīstinām ar galvenajām politiskajām jomām, kurās
Eiropas Savienība pēdējo piecu gadu laikā iesaistījusies. Nākamais
“ES & ES” izdevums iepazīstinās ar Komisijas 2019.–2024. gada
dienaskārtību Eiropai.

“Manu vecāku paaudzei Eiropa iemiesoja cerību, ka kontinentā,
kas pārāk ilgi bijis sadalīts, iestāsies miers.
Manai paaudzei Eiropa saistījās ar cerību, ka tajā valdīs miers,
labklājība un vienotība, ko panācām ar vienoto valūtu, brīvu
pārvietošanos un paplašināšanos.
Manu bērnu paaudzei Eiropa saistās ar pavisam citām
cerībām.”

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!ff87xj

Urzula fon der Leiena
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
Politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas
Komisijai (2019–2024)
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Nodarbinātība, izaugsme un
investīcijas

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!mM38WQ

ES atkopjas no smagākās ekonomikas un finanšu krīzes, ko tā piedzīvojuši
kopš 20. gs. 30. gadiem. Krīzes rezultātā Eiropas Savienībā ir zudis daudz
darbvietu un ir veikts ļoti maz investīciju. ES galvenā prioritāte ir, neradot
jaunus parādus, atkal panākt ES izaugsmi un palielināt darbvietu skaitu, jo
īpaši jauniešiem.
2015. gadā ES izveidoja Eiropas Stratēģisko investīciju fondu. Šā fonda
darbības sākumā tam bija piešķirts 21 miljons eiro no ES līdzekļiem,
un kopš tā laika tas piesaista publiskā un privātā sektora investorus,
kas savukārt veic stratēģiskas investīcijas tur, kur investīcijas ir visvairāk
vajadzīgas. Investīciju plāns Eiropai kopš tā uzsākšanas ir palīdzējis finansēt
ātrgaitas platjoslas interneta izvēršanu 15 miljoniem mājsaimniecību,
atjaunot vai uzbūvēt pusmiljonu cenu ziņā pieejamu mājokļu un
nodrošināt labākus veselības aprūpes pakalpojumus 30 miljoniem
eiropiešu. Pateicoties šim plānam, 7,4 miljoniem mājsaimniecību ir
piegādāta atjaunojamo energoresursu enerģija un ir uzlabota dzelzceļa un
pilsētu infrastruktūra 95 miljoniem pasažieru, kuri to ik gadu izmanto.
Labumu gūst visas dalībvalstis, īpaši tās, kuras krīze bija skārusi vissmagāk.

17. UZDEVUMS

DARBVIETU RADĪŠANA JAUNIEŠIEM
ES sekmē ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu, piesaistot
kapitālu no potenciāliem ES investoriem. Ko ES vēl varētu darīt, lai
palielinātu jauniešiem pieejamo darbvietu skaitu?
Apspriedieties nelielās grupās.
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18. UZDEVUMS

DIGITĀLO
TEHNOLOĢIJU
NĀKOTNE

Vai tu lieto tiešsaistes/
digitālos produktus un/vai
pakalpojumus? Nelielās grupās
apspriediet personisko pieredzi
un to, kā jūs redzat interneta un
digitālo tehnoloģiju nākotni.

Digitālais vienotais tirgus
Internets un digitālās tehnoloģijas maina pasauli. Kad tu skaties filmas,
iepērcies vai mācies, tu tam, iespējams, izmanto (vai varētu izmantot)
interneta rīkus. ES turpina novērst šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem, valdībām
un uzņēmumiem pilnībā izmantot interneta priekšrocības. Tas ietver dažādu
veidu risinājumus, piemēram, ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšana, mobilo
sakaru viesabonēšanas maksas atcelšana, risinājumi, lai nodrošinātu piekļuvi
internetam un uzlabotu digitālās prasmes, kā arī jaunu pārnesamības
noteikumu izstrāde, lai cilvēki, ceļojot ES, varētu piekļūt saviem televīzijas,
spēļu un mūzikas tiešsaistes abonementiem tāpat kā mājās.
2017. gada jūnijā tika atcelta viesabanēšanas maksa, lai cilvēki, ceļojot ES,
varētu izmantot savas mobilās ierīces, maksājot tādu pašu cenu kā mājās.
Kopš 2018. gada 1. aprīļa mājās abonētajam tiešsaistes saturam eiropieši var
piekļūt jebkurā ES valstī, un viņu persondatus aizsargā jaunā Vispārīgā datu
aizsardzības regula, kas stājās spēkā maijā.
Bet ne visiem pilsoņiem un uzņēmumiem ir pieejams ātrs internets un
iespējas internetā. Komisijas mērķis ir nodrošināt pilsoņiem vislabāko
iespējamo interneta savienojumu, savukārt ar WiFi4EU iniciatīvu tiek
atbalstīta bezmaksas publisko Wi-Fi tīklāju ierīkošana vietējo pašvaldību
teritorijās visā ES.

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!MT93MW

VAI ZINĀJI?
Pašlaik notiekošās digitālās revolūcijas centrā ir ģeolokācija. ES ir
investējusi savā globālajā satelītnavigācijas sistēmā — Galileo. Tā
desmitkārt palielinās ģeolokācijas precizitāti un ļaus sniegt jaunus,
novatoriskus pakalpojumus, kas varētu pārveidot mūsu ikdienu,
piemēram, dos iespēju izmantot autonomos automobiļus un uzlabotus
pilsētas transporta tīklus. Galileo konstelācijā orbītā pašlaik ir
18 satelītu, un tā ir sākusi piedāvāt savus pakalpojumus valsts iestādēm,
uzņēmumiem un pilsoņiem. Plānots, ka pilnā konstelācijā būs kopumā
24 satelīti, un konstelāciju paredzēts pabeigt līdz 2020. gadam. Neviena
Eiropas valsts nebūtu varējusi to izdarīt viena pati.
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19. UZDEVUMS

ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA
Arī sīkumiem var būt liela
nozīme enerģijas taupīšanā.
Nelielās grupās apspriediet,
ko jūs paši jau darāt, ko vēl jūs
varētu darīt un ko jūs neesat
gatavi darīt.

Enerģētikas savienība un klimats
Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!TV43Vj

VAI ZINĀJI?
21 % ES budžeta tērē ar
klimatu saistītiem projektiem.
Papildus tam vismaz 40 %
no Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda līdzekļiem
tiks piešķirti projektiem,
kam ir komponenti, kuri
palīdz sasniegt klimata
politikas mērķus.
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Katram ES pilsonim vajadzētu būt pieejamai drošai, ilgtspējīgai, cenas
ziņā pieņemamai un konkurētspējīgai enerģijai, un viens no Eiropas
enerģētikas sistēmas svarīgākajiem uzdevumiem ir to nodrošināt.
Taču laikā, kad pasaules klimats mainās un Zemes atmosfēra silst, ES
ir vislielākā enerģijas importētāja pasaulē (importē vairāk nekā pusi
tai vajadzīgās enerģijas), lielākā daļa ēku tajā nav energoefektīvas un
elektroenerģijas vairumcenas Eiropā ir par 25 % augstākas nekā ASV.
Lai uzlabotu šo stāvokli, ES 2030. gadam ir noteikusi vērienīgus
klimata un enerģētikas mērķus:
§§ samazināt siltumnīcefekta gāzes par 40 %,
§§ līdz 32 % palielināt atjaunojamo energoresursu enerģijas (vēja un
saules enerģijas, biodegvielu) īpatsvaru,
§§ par 32,5 % samazināt enerģijas izlietojumu.
Tomēr ES viena pati nevar tikt galā ar klimata pārmaiņām. ES ar
savu darbību Apvienoto Nāciju Organizācijā un citos starptautiskos
forumos cenšas sekmēt arī stingru rīcību pasaules mērogā.
2015. gadā ANO Klimata pārmaiņu konferencē Parīzē pirmo reizi
tika panākta globāla vienošanās par cīņu pret klimata pārmaiņām.
ES bija liela nozīme šajā sasniegumā. Eiropa atkal uzņēmās vadību
2018. gada decembrī ANO klimata konferencē Katovicē Polijā,
kad tika panākta vienošanās par jauniem noteikumiem
attiecībā uz Parīzes nolīguma īstenošanu.

Iekšējais tirgus
Vienotais tirgus ir viens no ES lielākajiem sasniegumiem. Tas ļauj brīvi
pārvietoties cilvēkiem, precēm, pakalpojumiem un kapitālam. Tas sniedz
iespējas profesionāļiem un uzņēmumiem, kā arī plašāku izvēli un zemākas
cenas patērētājiem. Tas ļauj cilvēkiem ceļot, dzīvot, strādāt un mācīties, kur
vien tie vēlas.
Lai gan vienotais tirgus kopumā ir veiksmīgs, tā labumi ne vienmēr tiek
izmantoti, jo nav zināmi vai netiek piemēroti noteikumi vai arī tam
vienkārši traucē citas lietas.
ES ir nolēmusi pabeigt produktu un pakalpojumu iekšējā tirgus izveidi un
padarīt to par vietu, kur uzņēmumi un nozares var augt un pēc tam gūt
panākumus pasaules ekonomikā. Lai to izdarītu, Eiropas Komisija:
§§ veido “kapitāla tirgu savienību”, lai mazajiem uzņēmumiem būtu
vieglāk piesaistīt naudas līdzekļus un lai Eiropa būtu pievilcīgāka vieta
investīcijām;
§§ mudina darba ņēmējus ieņemt brīvās darba vietas citās ES valstīs un tā
mazināt īpašu prasmju deficītu;
§§ stiprina sociālos aspektus;
§§ apkaro izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā.

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!Wf77pw

20. UZDEVUMS

BRĪVA APRITE VAI PROTEKCIONISMS?
“Vienotais tirgus, ļaujot cilvēkiem, precēm, pakalpojumiem un
kapitālam brīvi pārvietoties, palīdz radīt izaugsmi un darbvietas.”
Sadaliet klasi divās grupās, no kurām viena piekrīt šim
apgalvojumam, bet otra — nepiekrīt. Vispirms apspriedieties savā
grupā, bet pēc tam lai katra grupa prezentē savus argumentus klasei.
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Ekonomiskā un monetārā savienība
Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!jp39vk
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Ekonomiskā un monetārā savienība ir liels solis ES ekonomiku
tuvināšanā. Pateicoties tai, ir daudz vieglāk kopā strādāt un nodarboties ar
uzņēmējdarbību, jo ekonomikas un nodokļu politikas ES ir saistītas cita ar
citu, visi darbojas atbilstoši vienai kopīgai monetārajai politikai un vairumā
dalībvalstu izmanto vienu un to pašu valūtu — eiro.
Kad iestājās pasaules ekonomikas krīze, ES un tās toreizējās 28 valstis
veica vēl nepieredzētus pasākumus, lai aizsargātu savu ekonomiku. Šie
pasākumi sagādāja grūtības pilsoņiem, un tajos ne vienmēr bija ņemta
vērā ietekme uz cilvēku dzīvi. Pašlaik ES vēlas mācīties no pieredzes un
pabeigt ekonomiskās un monetārās savienības izveidi, lai palīdzētu atbalstīt
nelabvēlīgākā situācijā esošus cilvēkus un radītu vairāk darbvietu. Šīs rīcības
mērķis ir nodrošināt eiro stabilitāti, stiprināt publiskās finanses un atsākt
sociālo dialogu.

21. UZDEVUMS

EIROPAS SOCIĀLO TIESĪBU PĪLĀRS
ES arī aizsargā personas ar tiesību aktiem, kas ierobežo darba stundas, cīnās ar diskrimināciju
darba vietā, padara drošākus darba apstākļus un nodrošina, ka tiek saņemta kompensācija
par darbā gūtajām traumām. Lai nodrošinātu jaunas un efektīvākas pilsoņu tiesības, īstenojot
Eiropas sociālo tiesību pīlāru, principi un tiesības tiek nostiprinātas tādās jomās kā vienlīdzīgas
iespējas darba tirgū, godīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība.
Kādu tu gribētu redzēt Eiropas sociālo šķautni? Katrs atsevišķi izvēlieties no šī saraksta trīs
principus, kas jums šķiet vissvarīgākie sociālai Eiropai, un tad nelielās grupās apspriediet savu
izvēli.
Izglītība, apmācība un mūžizglītība
Dzimumu līdztiesība
Droši un pielāgojami darba apstākļi
Informācija par nodarbinātības
nosacījumiem un aizsardzība
atlaišanas gadījumā
Sociālais dialogs un darbinieku dalība

Darba un privātās dzīves
līdzsvars
Minimālie ienākumi
Veselības aprūpe
Invalīdu iekļaušana
Mājokļi un palīdzība
bezpajumtniekiem

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!Wn89bW
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Brīvā tirdzniecība

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!VP79bd

ES ik dienu importē un eksportē preces un pakalpojumus simtiem
miljonu eiro vērtībā. 27 ES valstis kopā ir lielākā ekonomika pasaulē,
lielākais eksportētājs un importētājs, vadošais investors un ārvalstu
investīciju saņēmējs un vislielākais palīdzības sniedzējs. Ja tās nostāja ir
vienota, Eiropas Savienībai ir ievērojami lielāka teikšana starptautiskās
tirdzniecības sarunās, nekā būtu jebkurai atsevišķai tās valstij. Šie atvērtie
tirgi rada ekonomisko izaugsmi un labākas darbvietas gan Eiropai, gan tās
partneriem. Tie arī dod ES patērētājiem plašāku izvēli un lielāku pirktspēju
un palīdz uzņēmumiem konkurēt ārzemēs.
Tomēr ES ir skaidri likusi saprast saviem partneriem, ka brīvā tirdzniecība
netiks nodrošināta par katru cenu. Katrā tirdzniecības nolīgumā, par
kuru ES risina sarunas ES valstu vārdā, jāievēro ES vērtības, tam jābūt
pārredzamam, saprātīgam un taisnīgam, un tas nedrīkst kaitēt pilsoņiem un
videi. Labs šīs progresīvās pieejas piemērs ir ekonomikas un tirdzniecības
nolīgums, ko ES un Kanāda noslēdza 2016. gada oktobrī un kas plašāk
pazīstams kā CETA, kā arī brīvās tirdzniecības nolīgumi, kurus ES
2018. gadā parakstīja ar Japānu.

VAI ZINĀJI?

2018. gadā uz
ES eksportu uz ES
nepiederīgām valstīm
balstījās vairāk nekā
36 miljoni darbvietu
Eiropas Savienībā.
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22. UZDEVUMS

BRĪVĀ TIRDZNIECĪBA UN GLOBALIZĀCIJA
Mūsdienās produkti no sākuma līdz beigām vairs netop vienuviet. Tā vietā tie tiek salikti vairākos
atsevišķos posmos vietās visā pasaulē. Nelielās grupās izvēlieties jums zināmu produktu vai
pakalpojumu (tas var būt, piemēram, apģērba gabals, mobilais tālrunis vai dators) un kopā
apspriediet, no kā tas taisīts, no kurienes nākušas tā sastāvdaļas un kā brīvās tirdzniecības
palielināšana vai ierobežošana varētu ietekmēt tā izmaksas, to, no kā tas taisīts, utt. Izklāstiet
savas domas pārējai klasei.

VAI ZINĀJI?
Ekonomiskās attiecības starp ES un ASV ir visapjomīgākās visā
pasaulē. Kopā abi bloki 2018. gadā veidoja ap 46 % no pasaules
ekonomikas devuma. Katru dienu tās abas tirgo preces un
pakalpojumus aptuveni divu miljardu eiro vērtībā. Uz ASV eksportē
ne vien tādi ES uzņēmumi, kas atrodas pilsētās, bet arī tādi ES
uzņēmumi, kas atrodas mazpilsētās un ciematos visā ES. Noklikšķini
uz kartes, lai uzzinātu, cik daudz tavas valsts/reģiona uzņēmumu
pašlaik eksportē uz ASV:
europa.eu/!Nh93vR

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!VP79bd
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Tiesiskums un pamattiesības

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!CK73pF

ES nav tikai kopīgs preču un pakalpojumu tirgus. Tā ir arī savienība,
kas balstās uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija,
vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana. Tāpēc Eiropas
Komisija ir rīkojusies, lai uzlabotu pamattiesību aizsardzību tādās
jomās kā datu aizsardzība, personas datu apmaiņa un patērētāju tiesības,
un ir pastiprinājusi centienus uzlabot dzimumu līdztiesību, apkarot
diskrimināciju un izskaust cilvēku tirdzniecību.
Taču teroristu uzbrukumi ES teritorijā ir sagādājuši ES valstīm jaunas
un nebijušas problēmas. Tāpēc ES cenšas izveidot efektīvu drošības
savienību. ES līmenī ir veikta virkne pasākumu, pievēršoties visiem
terorisma draudu aspektiem. Cita starpā tiek novērsta radikalizācija,
tostarp radikalizācija internetā; par noziedzīgu nodarījumu atzīta ceļošana,
kuras mērķis ir veikt teroraktu vai to atbalstīt; ir uzlabotas terorisma
atklāšanas spējas, pastiprinot informācijas apmaiņu; tiek apkarota terorisma
finansēšana; ir liegta piekļuve šaujamieročiem un sprāgstvielām, un tiek
sniegts atbalsts partnervalstīm, jo īpaši tām, kas atrodas Vidusjūras reģionā.

23. UZDEVUMS

ES VĒRTĪBAS

Sadalieties nelielās grupās un apspriediet šos jautājumus.
33 Vai jūs visi vienādi izprotat vērtības,
kas uzskaitītas ES līguma 2. pantā
(cilvēka cieņas neaizskaramība, brīvība,
demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un
cilvēktiesību ievērošana). Piemēram,
ko praksē nozīmē “cilvēka cieņas
neaizskaramība”?
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33 Kura vērtība katram jūsu grupas
dalībniekam ir vissvarīgākā?
33 Kādas politiskas iniciatīvas ES vai valsts
līmenī tu atbalstītu, lai nosargātu to ES
vērtību, kura tev rūp visvairāk?

Migrācija
2015. un 2016. gadā ES saskārās ar vēl nebijušu bēgļu un migrantu
pieplūdumu. Eiropas Savienībā ieradās vairāk nekā miljons cilvēku, no
kuriem lielākā daļa bēga no kara un terora Sīrijā un citās valstīs, bet citi
šķērsoja ES ārējās robežas, lai atkal būtu kopā ar ģimeni un/vai labākas
dzīves meklējumos.
Taču neviena ES valsts viena nespēj izturēt milzīgu migrācijas spiedienu,
un tas arī nav jāspēj. Tāpēc ES pastiprina savus centienus, lai glābtu
cilvēku dzīvību, apkarotu cilvēku tirdzniecību un sadarbotos ar valstīm,
no kurām ierodas migranti un cauri kurām tie dodas ceļā uz citu valsti.
Pat vēl vairāk — ES vēlas novērst pamatcēloņus, kas piespiež cilvēkus bēgt
un migrēt: nabadzību, karu, vajāšanu, cilvēktiesību pārkāpumus un dabas
katastrofas.
ES jau ir daudz darījusi, lai tiktu galā ar bēgļu krīzi, un turpina rīkoties.
Tā ne vien piešķir vairāk naudas, bet arī palīdz pārcelt patvēruma
meklētājus, kas jau atrodas ES, un no kaimiņvalstīm pārmitināt grūtībās
nonākušus cilvēkus. Tā arī cenšas uzlabot drošību pie savām robežām un
apkarot cilvēku kontrabandas problēmu, lai nodrošinātu drošus ceļus, pa
kuriem cilvēki var likumīgi iekļūt Eiropas Savienībā.

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!KJ97tg

VAI ZINĀJI?
ES 2017. gadā pieņēma jaunus noteikumus par Šengenas
ārējām robežām, lai attiecīgajās datubāzēs pastiprināti
tiktu pārbaudītas visas personas, tostarp Eiropas
pilsoņi, nolūkā pārliecināties, ka šīs personas nerada
apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai.
Tika izveidota Eiropas Robežu un krasta apsardze, lai
tiktu spēcīgi un kopīgi pārvaldītas ārējās robežas.

VAI ZINĀJI?
Eiropas Savienībā patvēruma meklēšana ir pamattiesības, un patvērumu piešķir
bēgļiem. ES valstīm ir starptautisks pienākums piešķirt patvērumu saskaņā ar ANO
Konvenciju par bēgļa statusu.
Bēglis ir cilvēks, kas bēg
no savas mītnes valsts un
kas nevar tur atgriezties, jo
tam ir pamatotas bailes no
vajāšanas.

Patvēruma
meklētājs ir
cilvēks, kurš
apgalvo, ka ir
bēglis, un kurš
ir iesniedzis
starptautiskās aizsardzības
pieteikumu, bet kura
apgalvojums vēl nav līdz
galam izvērtēts.

“Migrants” ir plašāks
termins nekā “bēglis” un
apzīmē cilvēku, kas —
parasti labākas dzīves
meklējumos — pamet savu
mītnes valsti, lai apmestos
citā valstī.
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24. UZDEVUMS

ES ATBALSTS BĒGĻIEM UN MIGRANTIEM
ES ierodošos bēgļu un migrantu skaita pieaugums rada spiedienu uz Eiropu. ES ir reaģējusi uz šo
situāciju ar dažādiem pasākumiem.
Pirmkārt, izsaki viedokli par uzskaitītajiem pasākumiem. Otrkārt, nelielās grupās izvēlieties trīs
tematus, par kuriem jūsu viedoklis atšķiras visvairāk, un apspriediet, kāpēc tas tā ir.
Pilnībā
atbalstu

1. ES ir noorganizējusi meklēšanas un glābšanas
kuģus Vidusjūrā un tādējādi izglābusi dzīvību
tūkstošiem cilvēku.

2. ES ir izveidojusi uzņemšanas centrus Grieķijā
un Itālijā un nosūtījusi ekspertus, kas palīdz
identificēt un reģistrēt ieradušās personas.
3. Atbildība par patvēruma pieteikumu izskatīšanu
būtu jāsadala starp ES valstīm. Cilvēki, kam
vajadzīga starptautiskā aizsardzība, būtu
jāpārsūta no Grieķijas vai Itālijas uz citu ES
valsti.
4. Gandrīz 90 % bēgļu un migrantu ir samaksājuši
organizētiem noziedzniekiem, lai tos pārvestu
pāri ES robežām. Tāpēc ES ir pastiprinājusi
cīņu pret noziedznieku tīkliem un cilvēku
kontrabandistiem.
5. ES palīdz ES valstīm atgriezt “neatbilstīgus”
migrantus viņu mītnes valstī, ja viņiem nav
tiesību palikt ES.
6. ES palīdz uzlabot neatbilstīgo imigrantu
dzīves apstākļus viņu izcelsmes valstīs, lai viņi
nebēgtu no šīm valstīm.
7. ES vēlas radīt drošus un likumīgus ceļus, pa
kuriem patvēruma meklētāji var iekļūt ES, lai
viņiem nebūtu jāapdraud sava dzīvība, vēršoties
pie kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem.
8. ES ir uzlabojusi savu ārējo robežu kontroli.
9. Daudziem cilvēkiem, kuri ierodas Eiropas
Savienībā, trūkst elementāru lietu — tīra ūdens,
pārtikas un pajumtes. ES finansē projektus,
kuru mērķis ir apmierināt vissteidzamākās
humanitārās vajadzības.
10. ES sniedz humāno palīdzību bēgļiem un
migrantiem valstīs, kas ir ārpus ES, piemēram,
Irākā, Jordānijā, Libānā un Turcijā.
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Daļēji
atbalstu

Daļēji
neatbalstu

Nepavisam
neatbalstu

ES pasaulē
ES ir liela ietekme daudzos ārlietu jautājumos, sākot no sarunām ar Irānu
par tās kodolmateriālu ražošanas apjoma samazināšanu un beidzot ar
cīņu pret globālo sasilšanu. Uz konfliktu risināšanu un starptautiskās
sapratnes veicināšanu vērstā ES kopējā ārpolitika un drošības politika
balstās uz diplomātiju, un to papildina pasākumi tirdzniecības, atbalsta,
drošības un aizsardzības jomā.
Politiskā krīze Ukrainā un nemieri Tuvajos Austrumos ir likuši skaidri
saprast, cik svarīgi Eiropas Savienībai ir būt vienotai ārlietās. Tāpēc ES
cenšas nostiprināt savu ārpolitiku. Ja ES valstis rīkojas kopā, tām patiesi ir
daudz lielāka ietekme, nekā tā būtu, ja katra īstenotu pati savu politiku.
Lielāka ES ietekme pasaules norisēs nozīmē to, ka tā spēj efektīvi reaģēt
uz globālām problēmām, popularizēt ES vērtības un veicināt mieru un
labklājību pasaulē.

ES VALSTIS
KOPĀ VEIDO

20 %

NO PASAULES
EKONOMIKAS

VAI ZINĀJI?
Eiropas Savienībā dzīvo apmēram 6 % no visiem
pasaules iedzīvotājiem. Šī daļa samazinās,
un 2060. gadā ES dzīvos tikai aptuveni 4 %
no pasaules iedzīvotājiem. Lai gan Eiropa ir
salīdzinoši maza pasaules daļa, tai ir liela
ekonomiska nozīme. ES valstis kopā veido 20 %
no pasaules ekonomikas, tādējādi ES ir viena no
lielākajām ekonomikām pasaulē un apmēra ziņā
ir līdzvērtīga ASV ekonomikai.

BET TAJĀS
IR TIKAI

6%

PASAULES
IEDZĪVOTĀJU
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25. UZDEVUMS

EIROPAS SAVIENĪBA PASAULĒ
Lūk, dažas no lietām, ko ES dara pasaulē. Izvēlies trīs, kas tev šķiet vissvarīgākās,
un paskaidro, kāpēc izvēlējies tieši tās. Salīdzini savas atbildes ar klasesbiedru atbildēm.
ES ir visā pasaulē vadījusi un atbalstījusi miera sarunas, lai izbeigtu
konfliktus.
ES visā pasaulē iestājas par demokrātiju un tiesiskumu. Tā izvirza
cilvēktiesības uzmanības centrā attiecībās ar citām valstīm.
Starptautiskā mērogā ES iesaistās cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību
un nelikumīgu migrāciju.
ES ir uzņēmusies vadību globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām.
ES un tās dalībvalstis kopā ir pasaulē lielākais attīstības palīdzības sniedzējs.
Šim ieguldījumam ir liela nozīme miljoniem cilvēku dzīvē visā pasaulē.
ES veicina attīstību arī ar tirdzniecību, atverot savus tirgus importam no
jaunattīstības valstīm un mudinot tās pastiprināt savstarpējo tirdzniecību.
ES un tās dalībvalstis kopā ir pasaulē lielākais humānās palīdzības sniedzējs.
Tās glābj dzīvību, sniedzot palīdzību katastrofās cietušajiem, bēgļiem un
citiem, kam palīdzība ir ārkārtīgi nepieciešama.

VAI ZINĀJI?
2018. gadā ES nostiprināja savu pasaules vadošā
humānās palīdzības līdzekļu devēja lomu, piešķirot
vairāk nekā miljardu eiro. ES humānā palīdzība ļāva
glābt dzīvību dabas katastrofās un cilvēku izraisītos
konfliktos apdraudētajiem visā pasaulē.

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!XC47Gt
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Demokrātiskas pārmaiņas
Daži cilvēki domā, ka ES ir pārāk birokrātiska un tāla no saviem pilsoņiem.
Tai pašā laikā pilsoņi gaida, ka ES pievērsīsies būtiskām ekonomiskām un
sociālām problēmām un tās risinās.
ES ir apņēmusies ieviest reformas un panākt īstenu demokrātiju. Eiropas
Komisija ir nolēmusi, ka viena no tās prioritātēm būs ne vien ierosināt
jaunus tiesību aktus tikai tad, kad tie ir vajadzīgi, kad tie nepārprotami rada
pievienoto vērtību Eiropas Savienībai, bet arī savu darbību padarīt pilnīgi
pārredzamu. Piemēram, sabiedrībai ir pieejami visi galvenie dokumenti, kas
attiecas uz ES un Kanādas un ES un ASV tirdzniecības sarunām.

Izsakiet
viedokli!

Vairāk uzzināsi šeit:
europa.eu/!bk37DK

VAI ZINĀJI?
Kamēr tiek gatavots tiesību akts, sabiedrības
locekļi var jebkurā laikā iesniegt savus
komentārus. Komisija ir no jauna apņēmusies
uzklausīt ārējus viedokļus, izmantojot
interneta rīku “Izsakiet viedokli”:
europa.eu/!qM68Fw

ES
26. UZDEVUMS

DIALOGI AR IEDZĪVOTĀJIEM
Katru dienu Eiropas Savienībā notiek dialogi ar iedzīvotājiem, kuros komisāri apspriežas ar
sabiedrību (europa.eu/!yp79tM). Ja nevari piedalīties šajos pasākumos, kāpēc gan nenoorganizēt
dialogu ar iedzīvotājiem savā klasē? Trīs vai četru skolēnu grupa, kas pārstāv komisāru, izvēlas
vienu no šajā nodaļā aprakstītajiem 10 tematiem. Mājās grupa izvēlēto politikas virzienu izpēta
sīkāk, lai spētu atbildēt uz iedzīvotāju (klasesbiedru) jautājumiem, un sagatavo piecu minūšu
garu šīs politikas izklāstu. Klasē pēc tam, kad “komisārs” ir iepazīstinājis ar savu īso izklāstu,
seko 15 minūšu ilga jautājumu un atbilžu sesija starp komisāru un klasesbiedriem. Šo sesiju vada
skolotājs.
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UZDEVUMU ATBILDES

1. NODAĻA
1. UZDEVUMS

KURAS IR ES DALĪBNIECES?

SOMIJA

IGAUNIJA
ZVIEDRIJA

LATVIJA
LIETUVA

DĀNIJA
ĪRIJA

NĪDERLANDE
POLIJA
BEĻĢIJA
LUKSEMBURGA

VĀCIJA

ČEHIJA

SLOVĀKIJA

AUSTRIJA
UNGĀRIJA
SLOVĒNIJA

FRANCIJA

RUMĀNIJA

HORVĀTIJA

BULGĀRIJA

ITĀLIJA
PORTUGĀLE

SPĀNIJA
GRIEĶIJA
KIPRA
MALTA
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3. UZDEVUMS

KO ES VĒRTĪBAS UN PRINCIPI NOZĪMĒ PRAKSĒ
Valsts...

(A)
var pievienoties ES

(B)
nevar pievienoties ES

1) ... kas nenodrošina preses brīvību

S

2) ... kas piemēro nāvessodu

S

3) ... kas atļauj pilsoņiem protestēt pret
valdību

S

4) ... kurā regulāri tiek ievēlēts parlaments

S

5) ... kurā prezidents valda līdz pat savai
nāvei, un tad viņu nomaina viņa dēls vai
meita

S

6) ... kurā politiku nosaka armija, kas pat var
iejaukties iekšpolitikā ar militāru spēku

S

7) ... kurā cilvēkus uzskata par nevainīgiem,
līdz tiesa ir atzinusi viņu vainu

S

8) ... kurā ir tikai viena partija, kas vienmēr ir
pie varas
9) ... kura aizsargā minoritātes, pat
ja vairākums pret tām ir noskaņots
nelabvēlīgi

S
S
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2. NODAĻA
7. UZDEVUMS

KURŠ KO DARA ES?
Kas...

Eiropas
Parlaments

Eiropadome

Eiropas
Savienības
Padome

1) ... iesniedz ES tiesību
aktu priekšlikumus?
2) ... apstiprina ES tiesību
aktus?

S

S
S

S

7) ... pārstāv ES valstu / to
valdības intereses?
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S

S
S
S

8) ... lemj par to, kā
interpretējami ES tiesību
akti?
9) ... nosaka ES politikas
galveno virzienu?

S

S

5) ... izpilda budžetu?
6) ... pārstāv pilsoņu
intereses?

Eiropas
Savienības
Tiesa

S

3) ... ietver (tikai) vienu
pārstāvi/locekli no
katras ES valsts?
4) ... ir ES pilsoņu ievēlēts?

Eiropas
Komisija

S
S

S

8. UZDEVUMS

LIKUMDOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ
ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

EIROPAS
KOMISIJA
Ierosina tiesību aktu

l

l

Pieņem, groza vai noraida ierosināto tiesību aktu

EIROPAS
PARLAMENTS

ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

izskatīšana

pp
l

ES TIESĪBU
AKTA PROJEKTS

EIROPAS
SAVIENĪBAS PADOME

izskatīšana

ja ir vienošanās

JAUNS
ES TIESĪBU
AKTS

9. UZDEVUMS

KAS IR KAS?

1

2

Urzula fon der Leiena

Šarls Mišels

Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja

Eiropadomes
priekšsēdētājs no
2019. gada
1. decembra līdz
2022. gada
31. maijam

3

4

Žuzeps Borels
Fonteljess

Dāvids Marija
Sasoli

Savienības Augstais
pārstāvis ārlietās un
drošības politikas
jautājumos un
Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks

Eiropas
Parlamenta
priekšsēdētājs
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3. NODAĻA
13. UZDEVUMS

KĀ BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS UN BRĪVA APRITE PRAKTISKI
IETEKMĒ TAVU DZĪVI?
Brīva cilvēku
pārvietošanās

1. Es varu ārzemēs nopirkt lietotu
automašīnu un atvest to mājās, par to
nemaksājot muitas nodokļus.

Brīva preču
aprite

Brīva
pakalpojumu
aprite

S

2. ES robežās es varu braukt, kurp vēlos.

S

3. Es varu studēt citā ES valstī.

S

4. Manu vecāku vannas istabu var
atjaunot flīzētājs no citas ES valsts.

S

5. Mani vecāki var sūtīt man naudu uz
valsti, kurā studēju.
6. Es varu strādāt citā ES valstī.
7. Es varu internetā iegādāties preces
no citas ES valsts, par to nemaksājot
muitas nodokļus.

Brīva kapitāla
aprite

S
S
S

VAI
ZINĀJI?
(34. LAPPUSE)
Šī divu eiro monēta nāk no
Grieķijas. Tajā ir attēlota aina
no Spartas mozaīkas (3. gs.
m. ē.), kurā redzams, kā par vērsi
pārvērties Zevs nolaupa Eiropu.
Eiropa ir grieķu mitoloģijas
tēls, kam par godu nosaukta
ģeogrāfiskā Eiropa.
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14. UZDEVUMS

ES MARĶĒJUMI
ES tiesību aktos ir noteikti stingri noteikumi par dažu produktu, piemēram, pārtikas, dzērienu
un kosmētikas līdzekļu, marķēšanu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību un lai
palīdzētu tiem izvēlēties. Ja produkts nav pareizi marķēts, to nedrīkst laist tirgū.
CE zīme ir produkta drošības marķējums. Ražotājs ar šo
marķējumu norāda, ka produkti, ko pārdod patērētājiem
Eiropas Ekonomikas zonā, atbilst ES veselības, drošības
un vides aizsardzības tiesību aktiem. Eiropas Ekonomikas
zonā ietilpst ES, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
ES ekomarķējumu piešķir produktiem un pakalpojumiem,
kuru ietekme uz vidi ir mazāka nekā citiem. Tā ir
brīvprātīga shēma, kas tika ieviesta ar ES tiesību aktiem
1980. gadā.

ES energomarķējumā ir uzrādīta ierīces klase (A–G)
atbilstoši tās enerģijas patēriņam. A klase (zaļa) ir
visaugstākā energoefektivitātes klase, bet G klase
(sarkana) — viszemākā. Kad vairums viena veida ierīču
ir ierindotas A klasē, skalai var pievienot līdz trim
papildu klasēm: A+, A++ un A+++.

ES bioloģiskās ražošanas logotips liecina, ka produkts
atbilst ES noteikumiem, kas attiecas uz bioloģisko
lauksaimniecību. Logotips uz pārstrādātiem produktiem
nozīmē, ka vismaz 95 % no lauksaimnieciskajām
sastāvdaļām ir iegūtas bioloģiskajā ražošanā.
Trīs ES kvalitātes logotipi norāda, ka pārtikas produktu
īpatnības ir saistītas ar ģeogrāfisko vietu, kur tie tiek
ražoti, vai ar to tradicionālo sastāvu vai ražošanas
metodi.

15. UZDEVUMS

KURAS VALSTIS IR EIROZONAS DALĪBNIECES?
Austrija

Grieķija

Latvija

Portugāle

Ungārija

Beļģija

Horvātija

Lietuva

Rumānija

Vācija

Bulgārija

Igaunija

Luksemburga

Slovākija

Zviedrija

Čehija

Īrija

Malta

Slovēnija

Dānija

Itālija

Nīderlande

Somija

Francija

Kipra

Polija

Spānija
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UZZINI
VAIRĀK PAR

EIROPU
“ES & ES” VIKTORĪNA INTERNETĀ

Pēc šīs brošūras
izlasīšanas tu droši vien zini
vairāk par Eiropas Savienību nekā
vairums tavu draugu un ģimenes
locekļu! Pārbaudi savas zināšanas
un izaicini savus draugus ar internetā
pieejamo viktorīnu “Es & ES”:
europa.eu/!rM33kY
Redzēsim, kurš iegūs visvairāk
punktu!
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Europa
Informācija par ES visās 24 oficiālajās ES valodās:
33europa.eu
Mācību stūrītis
Mācību materiāli, spēles un daudz kas cits par Eiropas Savienību
un tās darbību skolotājiem, bērniem un pusaudžiem:
33europa.eu/learning-corner/home_lv
Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija par izglītību, darbu, ceļošanu un daudzām citām
iespējām Eiropā un atsevišķās valstīs:
33europa.eu/youth/eu_lv
ES tavā valstī
ES informācijas centri visā Eiropā. Tu vari uzdot jautājumus pa
bezmaksas tālruni (+800 67891011) vai e-pastu vai arī apmeklēt
tavā tuvumā esošu centru:
33europa.eu/european-union/contact_lv
Eiropas Savienības vēsture
Informācija un videoklipi par ES vēsturi:
33ES laika skala
europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_lv
33ES pionieri
europa.eu/european-union/about-eu/history_lv
Tava Eiropa
Palīdzība un padomi ES pilsoņiem un viņu ģimenēm:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm
Dialogi ar iedzīvotājiem
Šie pasākumi regulāri notiek visā ES:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_lv
ES publikācijas
Interneta grāmatnīca, kurā ir daudz dažādu izdevumu, PDF
dokumentu un e-grāmatu 24 oficiālajās ES valodās:
33op.europa.eu/lv/web/general-publications/publications
Vai tev šī publikācija šķita noderīga? Pastāsti mums:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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